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INTRODUÇÃO

O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2013/2014, bem como efetuar a
descrição e a avaliação das atividades realizadas neste período.
O corpo do documento contempla um conjunto, sucinto e sistematizado, de elementos
considerados essenciais para caracterizar e avaliar as atividades realizadas. Para uma
informação mais completa e detalhada, apresentam-se registos complementares, em
anexo, realizados pelos dinamizadores das atividades, pelos colaboradores ou pela
coordenação do Programa.
As atividades regulares decorreram de acordo com o calendário letivo (anexo nº1) e
com os horários específicos (anexo nº2) definidos pela coordenação, em articulação
com os responsáveis pelas várias iniciativas. Houve, ainda, um vasto conjunto de
atividades pontuais, que não estão contempladas nas referidas calendarizações, mas
que foram divulgadas atempadamente através de plataformas digitais (blogue,
facebook, email), de suportes gráficos ou presencialmente, no decurso de outras
atividades.
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CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

1.1.

Evolução do número de estudantes
Grafico nº1
Evolução do nº de estudantes nos últimos semestres

100
90
80
70
60
50

97

40

91

99

95

2013-2014
1ºsemest.

2013-2014
2ºsemest.

30
20
10
0
2012-2013
1ºsemest.

2012-2013
2ºsemest.

Depois de vários anos de crescimento da procura, que atingiu o seu auge no primeiro
semestre de 2011/2012, o número de inscrições estabilizou na casa das nove dezenas,
não tendo sofrido oscilações significativas nos últimos anos.
Grande parte das pessoas que se inscreveram no ano letivo em análise (2013/2014) já
frequentava o Programa. Como podemos verificar pelos dados constantes na tabela
nº1, a taxa de permanência situa-se nos 86%. Isto significa que das 115 pessoas que se
inscreveram no ano letivo (considerando os inscritos nos 2 semestres), 99 já tinham
frequentado o Programa em anos anteriores, mesmo que com interrupções (3%).
De realçar que 4% (5 pessoas) dos estudantes do ano letivo 2013/2014 estavam
inscritos há 7 anos (deste o primeiro ano de funcionamento) e 11 % (13 pessoas) há 6
anos.
A taxa de rejuvenescimento situa-se nos 14%, ou seja, 16 novos inscritos no ano letivo
2013/2014, que na tabela nº1 surgem como inscritos há 1 ano.
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Tabela nº1 - Distribuição dos estudantes por anos de permanência no IPL60+
Nº anos no IPL60+

Nº alunos

Percentagem

11

16

14%

2

14

12%

3

18

16%

4

20

17%

5

25

22%

6

13

11%

7

5

4%

Frequência com interrupções

4

3%

Total

115

100%

Outra forma de compreendermos a oscilação do público-alvo é olharmos para as taxas
de desistência. Através dos dados da tabela nº2 percebemos, por exemplo, que 7% das
pessoas que se inscreveram no ano letivo de 2012/2013 não renovaram a sua inscrição
no ano letivo de 2013/2014.

Tabela nº2- Taxa de desistência por ano letivo

Ano letivo

1

Total (anual) de

Número de

Percentagem de

Estudantes

Desistentes

Desistentes

2007-2008

17

0

0%

2008-2009

64

0

0%

2009-2010

123

34

28%

2010-2011

121

34

28%

2011-2012

136

50

37%

2012-2013

98

7

7%

Inscritos pela primeira vez em 2013/2014.
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1.2.

Distribuição dos estudantes por género
Grafico nº 2
Estudantes por Género (em %)
1º semestre

Gráfico nº 3
Estudantes por género (em %)
2º semestre
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Como podemos constatar através dos gráficos n.º 2 e n.º 3, o Programa IPL60+ é
procurado predominantemente por seniores do sexo feminino, representando 67%
dos inscritos no primeiro semestre e 69% no segundo semestre. Esta tem sido uma
regularidade desde o início do Programa.

1.3.

Distribuição dos estudantes por idade

Gráfico nº 4
Estudantes por idade (em %)
1º semestre

Gráfico nº 5
Estudantes por idade (em %)
2º semestre
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 53 e os 77 anos, sendo que a sua maioria pertencia à faixa
etária dos 60-69 anos (69% no primeiro semestre e 60% no segundo semestre). Não é,
portanto, uma população muito envelhecida. Também esta tendência se mantém
desde o início do Programa.

1.4.

Distribuição dos estudantes por habilitações literárias

Gráfico nº 6
Estudantes por Habilitações (em %)
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Gráfico nº7
Estudantes por habilitações (em %)
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Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 1º semestre de 2012/2013 são a licenciatura (34%), o 3º ciclo do ensino básico
(31%) e o ensino secundário (14%). No 2º semestre o padrão mantem-se: licenciatura
e 3º ciclo do ensino básico, ambos representando 33% dos estudantes, e o ensino
secundário, representando 15%.
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1.5.

Distribuição dos estudantes por profissão exercida
Gráfico nº 9
Estudantes por profissão - 1º sementre
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Gráfico nº 10
Estudantes por profissão - 2º semestre
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Relativamente à forma como os estudantes se distribuem pelas principais categorias
profissionais (segundo a Classificação Portuguesa das Profissões, 2010) antes da
passagem à reforma, destaca-se a categoria dos Especialistas das Atividades
Intelectuais e Científicas (34%), com uma representatividade muito significativa dos
professores (de vários níveis de ensino). Segue-se o Pessoal Administrativo (27%) e os
Técnicos e Profissões de Nível Intermédio (14%). No que respeita ao segundo
semestre, o padrão mantem-se, acentuando-se o peso dos profissionais intelectuais e
científicos (37%).
É de sublinhar a diversidade de profissões verificada, de tal forma que as categorias
dos Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e Floresta, bem
como dos Trabalhadores Não Qualificados, são as únicas em que não estão
representados estudantes do IPL60+.

1.6.

Distribuição dos estudantes por local de residência
Gráfico nº 11
Estudantes por local de residência (em %)
2º semestre

Gráfico nº10
Estudantes por local de residência (em %)
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Quanto ao local de residência, a grande maioria dos estudantes inscritos no ano letivo
de 2013/2014 reside no concelho de Leiria (97% no 1º semestre e 99% no 2º semestre)
e os restantes em concelhos próximos. O local de residência parece estar relacionado
com as preferências em relação às escolas frequentadas. Assim, como se poderá
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verificar nos gráficos que se seguem, os seniores escolhem as unidades curriculares
das licenciaturas ministradas nas escolas localizadas em Leiria (Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologia
e Gestão) em detrimento das unidades curriculares das escolas localizados em Caldas
da Rainha (Escola Superior de Artes e Design) e em Peniche (Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar).

1.7.

Distribuição dos estudantes por escola do IPL

Gráfico nº 12
Estudantes por escola do IPL (em %)
1º semestre
100%

Gráfico nº 13
Estudantes por escola do IPL (em %)
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Em ambos os semestres, as escolhas dos estudantes seniores recaíram nas
licenciaturas ministradas pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (93%),
seguidas pelas ministradas na Escola Superior de Tecnologias e Gestão (5% e 7%) e na
Escola Superior de Saúde (2%).
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1.8.

Distribuição dos estudantes por licenciatura

Gráfico nº 14
Nº de inscritos por licenciatura
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Gráfico nº 15
Nº de inscritos por licenciatura
2º semestre
35
30

29

25
20
20
15
15
10
5

12
6

8

6

5

4

4
1

1

0

13

Como se percebe pelos gráficos anteriores, a escolha dos seniores recai sobre um
número muito diversificado de áreas científicas. As licenciaturas que acolheram um
maior número de estudantes no 1º semestre de 2013/2014 foram Comunicação Social
e Educação Multimédia (CSEM), Animação Cultural e Educação Básica.
No que concerne ao 2º semestre, a diversidade de licenciaturas escolhidas continua
muito significativa, predominando a preferência pelas unidades curriculares de
Animação Cultural, Comunicação Social e Educação Multimédia e Educação Básica.
De salientar que o nº de inscrições em cursos é superior ao nº total de estudantes,
uma vez que há pessoas que escolhem unidades curriculares de vários cursos em
simultâneo.

1.9.

Unidades curriculares (de licenciatura) mais escolhidas

Tabela 3 – Unidades curriculares mais escolhidas no 1º Semestre 2013-14
Nome da Unidade Curricular

História das Artes e da Cultura
Castelhano I (A)
História de Portugal Séc. XX
Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa
História de Portugal
História da Cultura Portuguesa
Linguagem Multimédia
Oficina de Som e Imagem
Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice
Antropologia Cultural
Dinâmicas de Grupos e Relações Interpessoais
Animação Cultural, Teoria e Conceção de Projetos
Temas do Mundo Contemporâneo
Expressão Musical
Sociologia da Educação
História de Portugal I

Nº de inscritos

8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3

14

Tabela 4 – Unidades curriculares mais escolhidas no 2º Semestre 2013-2014

Nome da Unidade Curricular

Linguagem Musical e Voz
Castelhano I (A)
Gerontologia
Literatura Portuguesa
História de Portugal II
História Local e Cidadania para o Património
Sociologia da Cultura
História Universal do Séc. XX
Psicologia
Laboratório Multimédia
Psicologia do Desenvolvimento
Gestão Cultural

Nº de inscritos

12
10
9
6
6
6
5
5
4
4
3
3

As unidades curriculares que reúnem as preferências dos seniores, apesar da
diversidade das escolhas efetuadas, são as da área da História, das Línguas
Estrangeiras, da Literatura e das Linguagens Artísticas. As Ciências Sociais (na sua
grande diversidade) e a Multimédia também são escolhidas com grande regularidade.
De realçar que os dados apresentados se reportam às inscrições efetuadas no início de
cada semestre. O acompanhamento das atividades durante o ano permite-nos
perceber que nem sempre os seniores frequentam as unidades curriculares escolhidas
com regularidade e assiduidade.

1.10.
Estudantes que se submeteram a avaliação e respetivas
classificações
Dando continuidade ao padrão dominante nos anos anteriores, os seniores revelam
pouco interesse em realizar avaliação no âmbito das unidades curriculares de
licenciatura. Ainda assim, a proporção dos que se submeteram a provas é ligeiramente
superior no ano em análise em relação aos anos anteriores. As unidades curriculares
específicas do Programa não contemplam formas de avaliação.
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No 1º semestre, somente 9,9% dos estudantes realizaram provas. No 2º semestre a
percentagem foi ainda mais reduzida - 5,7%.

Tabela 5 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 1º Semestre 2013-14

Identificação do estudante

Unidade Curricular

Classificação obtida

Estudante A

Psicologia do Desenvolvimento e da
Aprendizagem

13

Estudante B

Antropologia Social

15

Estudante C

Antropologia Social

15

Estudante D

Linguagem Multimédia

15

Estudante E

Castelhano I

17

Álgebra Linear

4

Programação I

14

Tecnologia de Computadores

2

Introdução à Eng.ª Informática

15

Estudante G

Programação I

17

Estudante H

Inglês Empresarial II

12

Estudante I

Antropologia Cultural

12

Estudante J

Antropologia Cultural

17

Estudante F

Tabela 6 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 2º Semestre 2013-14

Identificação do estudante

Unidade Curricular

Classificação obtida

Psicopatologias e Intervenção
Psicológica

13

História Portugal II

16

Gerontologia

15

História Portugal II

16

Gerontologia

15

Estudante D

Linguagem Musical e Voz

18

Estudante E

Linguagem Plástica

18

Estudante F

História Portugal II

18

Estudante A
Estudante B
Estudante C

16

1.11.

Unidades curriculares frequentadas

Os estudantes podem inscrever-se em 5 unidades curriculares por semestre, sendo
que têm de se inscrever obrigatoriamente em uma UC de licenciatura. A grande
maioria dos seniores inscreve-se em 2 ou 3 UC, sendo, habitualmente, uma UC de
licenciatura e uma ou duas UC específicas do IPL60+. Assim, no 1º semestre, 64,6% dos
seniores inscreveram-se em duas UC e 25,3% em três. No 2º semestre, a proporção foi
de 66,3% e 24,2%, respetivamente.

Tabela 7 – Total de Unidades Curriculares frequentadas - 1º Semestre 2013-14

Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

6

6,1%

2 Unidades Curriculares

64

64,6%

3 Unidades Curriculares

25

25,3%

4 Unidades Curriculares

2

2%

5 Unidades Curriculares

1

1%

6 Unidades Curriculares

1

1%

Total

99

100%

Tabela 8 – Total de Unidades Curriculares frequentadas - 2º Semestre 2013-14

Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

6

6,3%

2 Unidades Curriculares

63

66,3%

3 Unidades Curriculares

23

24,2%

4 Unidades Curriculares

2

2,1%

5 Unidades Curriculares

1

1,1%

Total

95

100%
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São poucas as pessoas que se inscrevem em mais de uma unidade curricular de
licenciatura, limitando-se a 10 (10,1% do total de inscritos) no primeiro semestre e a 8
(8,4% do total de inscritos) no segundo, com a seguinte distribuição:

Tabela 9 – Unidades Curriculares de licenciatura frequentadas - 1º Semestre 2013-14

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

% de inscritos

1 Unidade Curricular

89

89,9%

2 Unidades Curriculares

4

4,0%

3 Unidades Curriculares

5

5,1%

4 Unidades Curriculares

0

0

5 Unidades Curriculares

1

1,0%

Total

99

100%

Tabela 10 –Unidades Curriculares de licenciatura frequentadas - 2º Semestre 2013-14

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

% de inscritos

1 Unidade Curricular

87

91,6%

2 Unidades Curriculares

4

4,2%

3 Unidades Curriculares

3

3,2%

4 Unidades Curriculares

1

1,0%

5 Unidades Curriculares

0

0%

Total

95

100%

Também a quantidade de pessoas que se inscreve somente em unidades curriculares
de licenciatura é reduzida. Ainda assim, no 1º semestre, houve 11 pessoas que o
fizeram e no 2º semestre, 12 pessoas. O que corresponde, respetivamente, a 11,1% e
12,6% do total de inscritos.
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Tabela 11 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 1º Semestre 2013-14

Nº de Unidades Curriculares (licenciatura)

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

6

54,5%

2 Unidades Curriculares

2

18,2%

3 Unidades Curriculares

3

27,3%

4 Unidades Curriculares

0

0%

5 Unidades Curriculares

0

0%

Total

11

100%

Tabela 12 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 2º Semestre 2013-14

Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

6

50%

2 Unidades Curriculares

3

25%

3 Unidades Curriculares

2

16,7%

4 Unidades Curriculares

1

8,3%

5 Unidades Curriculares

0

0%

Total

12

100%

2. ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS

Como vem acontecendo ao longo dos anos, para além da frequência de unidades
curriculares das licenciaturas, os estudantes do IPL60+ têm a possibilidade de
frequentar unidades curriculares especificamente criadas para si e de participar em
atividades educativas e socioculturais diversas. Estas podem ser pagas ou gratuitas,
consoante a regularidade das atividades e os recursos necessários à sua concretização.
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2.1.

Atividades regulares
Tabela 13 – Unidades curriculares e projetos sujeitos a pagamento
ATIVIDADES SUJEITAS A PAGAMENTO

ATIVIDADES
TRAD’INOVAÇÕES
(1 sessão semanal de 3 horas)

RESPONSÁVEIS

N.º de inscritos
1.º semestre 2.º semestre

Paula Cainço (docente ESECS)

17

15

João Martins (aluno ao abrigo
do Programa FASE – SAS)

6

11

Sidolina Santos (docente
ESTG)

22

21

Jean Mercereau (docente
ESTG)

14

14

Joaquim Esperança (docente
ESECS)

29

25

(programa em anexo nº3)
TIC 1 – Iniciação
(2 sessões semanais de 1:30)

(programa em anexo nº4)
TIC 2 – Intermédio
(2 turmas - 1 sessão semanal de 3
horas por turma)

(programa em anexo nº5)
INGLÊS INICIAÇÃO
(2 sessões semanais de 1:30)

(programa em anexo nº6)
ATIVIDADE FÍSICA
(3 sessões semanais de 1h)

(programa em anexo nº7)

As unidades curriculares específicas do Programa mais procuradas continuam a ser as
da área das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), tendo-se constituído 3
turmas no ano letivo em análise (uma de iniciação e duas de nível intermédio). Ainda
nesta área, destaca-se a continuidade do projeto Trad’Inovações.
Em simultâneo, mantem-se o elevado interesse pela aprendizagem da língua inglesa.
Foi constituída uma turma de Inglês Iniciação.
Para lecionar estas unidades curriculares foram contratados docentes com
competências na área. No caso particular da UC TIC Iniciação, para a qual não foi
contratado um docente, tivemos a colaboração de um estudante de licenciatura
colocado através do Programa FASE. Foi ainda possível contar com a colaboração de
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jovens estudantes das licenciaturas que, a título voluntário, apoiaram os seniores no
seu processo de aprendizagem.

Tabela 14 – Atividades e Projetos gratuitos

ATIVIDADES GRATUITAS
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

DANÇA
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS
– colaboração voluntária)

TUNA 60+
(2 ensaios semanais)

Manuel Filipe Rocha (colaborador
voluntário)

GRUPO DE ARTES CÉNICAS
(2 ensaios semanais)

Mário Marques da Cruz (estudante
IPL60+)
João Lázaro (colaborador voluntário)

CICLO DE WORKSHOPS
“Educar para a Felicidade”
(uma sessão semanal)
(anexo nº8)
SESSENTA PÁGINAS OU MAIS Clube de Leitura e de Escrita
(sessões quinzenais)
(anexo nº9)

Elsa Gonçalves (colaboradora
Voluntária)

Susana Faria (docente ESECS,
colaboração voluntária)
Catarina Menezes (docente ESECS,
colaboração voluntária)

PROJETO 60+20=TI
Coordenadores e docentes
Em articulação com a licenciatura licenciaturas em TIPC e em CLP
em Tradução e Interpretação
Chinês/Português (anexo nº10)
SESSÕES DE CONVERSAÇÃO EM
FRANCÊS
(1 sessão semanal) (anexo nº11)

Sérgio da Silva (colaborador
voluntário)
Teresa Belizário (colaboradora
voluntária)

CHÁ DAS QUINTAS – espaço de
convívio mensal
Luísa Fiúza (estudante IPL60+)
(anexo nº12)

N.º de inscritos
1.º
2.º
semestre
semestre
22

17

-

22

11

15

-

9

9

9

-

6

-

17

-

-

das
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Grande parte das atividades identificadas na tabela nº14 é da iniciativa dos estudantes
seniores, de estudantes que realizam estágios de licenciatura ou de mestrado no
âmbito do Programa ou, ainda, de voluntários que pretendem dar um contributo para
aumentar a nossa oferta cultural e recreativa. Contámos, também, com a colaboração
de docentes da ESECS, que assumiram graciosamente a responsabilidade de orientar
os grupos que se constituíram em torno das diferentes áreas de interesse. De realçar
que os dados sobre o número de inscritos se reportam aos seniores que, no início de
cada semestre, manifestaram interesse em participar, sendo que a frequência é
irregular e variável. No caso do Chá das Quintas não há inscrições prévias.

2.2.

Atividades pontuais
Tabela 15 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2013-2014
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

7 de novembro de 2013 - Sessão de abertura do ano Coordenação
letivo (ver anexo nº13)
Programa

e

colaboradores

do

11 de Novembro de 2013 - Participação da Tuna na Direção da ESECS
Festa de aniversário da ESECS
Coordenação e
(ver anexo nº14)
Programa

colaboradores

do

colaboradores

do

18 de Dezembro de 2013 - Participação da Tuna e do Direção da ESECS
Grupo de Artes Cénicas (Jograis) no concerto de Natal Coordenação e
da ESECS
Programa
(ver anexo nº15)

Tabela 16 – Atividades pontuais – 2.º semestre 2013-2014
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

6 de março de 2014 - Sessão de Ioga
(ver anexo nº16)

Coordenação do Programa
Serviços de Ação Social
Áshrama Leiria-Centro do Yoga
19 de Março de 2014 – Participação do Grupo de Artes Biblioteca Municipal
Cénicas (Jograis) na Semana da Leitura na Biblioteca Estudantes do IPL60+
Afonso Lopes Vieira, uma iniciativa do Município de Estagiário de Animação Cultural
Leiria/Biblioteca Municipal. (ver anexo nº17)
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De 24 de fevereiro a 7 de março - Exposição “Registos Estudantes do IPL60+
IPL60+ - Jornal de Parede”
Estagiário de Animação Cultural
(ver anexo nº18)
24 de Abril de 2014 - “Juntos pela Música” Convívio com a apresentação da Tum’Acanénica, tuna Estagiário de Animação Cultural
mista da ESECS, no pátio exterior da Escola, aberto a
toda a comunidade académica
(ver anexo nº19)
De 31 de março a 4 de Abril de 2014 - deslocação de um Coordenação do Programa
grupo de seniores a Badajoz para intercâmbio com os Estagiário de Animação Cultural
estudantes da UMEX
(anexo nº 20)
7 de maio de 2014 - Deslocação do Grupo de Jograis ao Centro Social e Paroquial dos Pousos
Centro Sénior do Centro Social e Paroquial dos Pousos.
Estagiário de Animação Cultural
(ver anexo nº21)
8 de maio de 2014 - Deslocação do Grupo de Jograis ao Santa Casa da Misericórdia de Leiria
Lar da Nossa Sra. da Encarnação da Santa Casa da Estagiário de Animação Cultural
Misericórdia de Leiria
(ver anexo nº22)
De 13 a 18 de maio de 2014 – Intercâmbio com UMEX.
Acolhimento e desenvolvimento de atividades com Coordenação e colaboradores
grupo de seniores espanhóis
Programa
(anexo nº23)
Estagiário de Animação Cultural

do

30 de maio de 2014 - Convívio internacional de
gastronomia portuguesa e chinesa, no âmbito da Direção da ESECS
“Semana Cultural Chinesa”, que decorreu de 24 a 30 de
maio, no Centro de Línguas e Cultura Chinesas – ESECS
(ver anexo nº24)
15 de maio de 2014 – Colóquio “Envelhecendo e
Aprendendo – Olhares sobre a aprendizagem nos Coordenação do Programa
processos de envelhecimento ativo”, na ESECS.
(ver anexo nº 25)
3 de junho de 2014 – Participação nas comemorações do Direção da ESECS
dia mundial da criança, organizadas pela ESECS
Coordenação do Programa
(anexo nº26)
Estagiário de Animação Cultural
De 12 de Maio a 6 de Junho de 2014 - Concurso de Coordenação do Programa
Fotografia “A cidade que me acolhe” (anexo nº 27)
Estagiário de Animação Cultural
18 de junho de 2014 - Sessão de encerramento do ano Coordenação
letivo (anexo nº 28) Vídeo disponível em Programa
https://www.youtube.com/watch?v=JjssW_OY4Zk

e

colaboradores
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do

As atividades pontuais, todas de caráter gratuito, são desenvolvidas na sequência de
uma das seguintes situações:
- propostas dos estudantes do Programa, que se organizaram com o objetivo de
usufruir de momentos de convívio e de enriquecimento cultural;
- propostas de estagiários de licenciatura ou de mestrado;
- propostas de docentes das unidades curriculares, que incluíram iniciativas
socioculturais nos seus programas;
- propostas da coordenação do Programa;
- convites para participar em iniciativas dinamizadas pelas unidades orgânicas do IPL;
- convites de instituições externas.

3- O IPL60+ COMO CAMPO DE TRABALHOS ACADÉMICOS
O Programa continua a suscitar o interesse de estudantes de licenciatura e de
mestrado, do IPL ou de outras instituições de ensino, para a realização de trabalhos no
âmbito de unidades curriculares ou para o desenvolvimento de estágios e de pesquisas
de mestrado.

Tabela 17 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

ENQUADRAMENTO

ORIENTADOR

2.º SEMESTRE
Vítor Rolo

Licenciatura em Animação Cultural

Luísa Pimentel
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Tabela 18 – Pedidos de colaboração Interna
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Participação dos seniores em testes físicos com
vista à realização do estudo de doutoramento
intitulado “A carga cumulativa no joelho e a dor
em indivíduos com osteoartrose do joelho”

Estudo de base para realização de tese de
doutoramento realizada por professor da
Escola Superior de Saúde do IPL, na
Faculdade de Motricidade Humana (FMH).

Participação dos seniores inscritos na turma de Trabalho realizado no âmbito do curso de
TIC Intermédio em filme sobre a aprendizagem licenciatura em Comunicação Social e
e a utilização das TIC pelos seniores.
Educação Multimédia, da ESECS.

Participação dos seniores e da coordenadora
do Programa em estudos, tendo por base as
técnicas da entrevista, questionários e focus
group, sobre os seguintes temas:
1 - O papel da formação sénior na transição da
vida ativa para a aposentação

Estudos realizados no âmbito da UC de
Métodos e Técnicas de Investigação Social,
do 2º ano do curso de licenciatura em
Serviço Social, da ESECS, como elemento de
avaliação contínua.

2 - A importância da atividade física na
perceção da melhoria da qualidade vida dos
seniores que frequentam o Programa IPL 60+
3 - As motivações que levam os seniores a
inscrever-se no Programa IPL 60+
6 - O Programa IPL 60+ enquanto concretização
do sonho de acesso ao ensino superior
7 - A perceção do sénior do impacto da
formação no seu bem-estar
8 - A perceção dos estudantes das licenciaturas
sobre a intergeracionalidade no Programa IPL
60+
Participação da Coordenadora em entrevista Trabalho realizado no âmbito da UC de
para
realização
de
trabalho
sobre métodos e técnicas de investigação em
Envelhecimento Ativo.
ciências socias, do 2º ano do curso de
licenciatura em Comunicação Social e
Educação Multimédia, da ESECS, como
elemento de avaliação contínua.
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Tabela 19 – Pedidos de colaboração Externa
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Solicitação de informação à coordenadora Realização de trabalho para a UC de
sobre o modo de funcionamento do IPL60+.
Programas de Promoção de envelhecimento
Bem-sucedido, no âmbito do curso de
Mestrado em Gerontologia da Universidade de
Aveiro.

4 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS

PROJETO MOPACT
O Projeto MOPACT - Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe - é financiado
pela Comissão Europeia (DG Research and Innovation - FP7) e conta com o Instituto de
Ciências Sociais (ICS-UL) como parceiro em Portugal. Entre os diferentes objetivos
definidos pelos vários parceiros internacionais e multidisciplinares, encontra-se o de
caracterizar o sistema de suporte social e de cuidados continuados nos diferentes
países europeus e, em particular, a identificação de iniciativas e práticas socialmente
inovadoras relacionadas com os idosos e o envelhecimento.2
A concretização desse objetivo em Portugal está a ser realizado sob coordenação da
Professora Karin Wall e envolve a identificação de serviços/iniciativas inovadoras
desenvolvidas no nosso país. Foi nesse contexto que foi apresentado o Programa
IPL60+ aos parceiros do projeto, os quais consideraram ser uma iniciativa socialmente
inovadora. De modo a recolher mais informação sobre o IPL60+, para apresentar aos
parceiros europeus, foi efetuada uma entrevista à coordenadora.

2

Para mais informação sobre o Projeto Europeu consultar http://mopact.group.shef.ac.uk/
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PROJETO A MATEMÁTICA DOS NOSSOS AVÓS
Este projeto surge na sequência de uma proposta do CiênciaLIZar - Centro de Recursos
para o Ensino das Ciências (http://www.ciencializar.ipleiria.pt), criado, em 2006, pelo
Instituto Politécnico de Leiria, proposto por docentes da ESTG. No âmbito do Ano
Internacional da Matemática do Planeta Terra, emergiu o projeto “A MATEMÁTICA
DOS NOSSOS AVÓS”, em parceria com outras instituições da comunidade (ver anexo
nº29).

O projeto consiste na recolha de conhecimento tradicional, relacionado com a
Matemática, que se encontra em várias atividades e manifestações tradicionais:
· cestaria, rendas, bordados, decorações de casas, calçada portuguesa;
· construção tradicional de casas, pontes, ferramentas ou embarcações.
Pretende-se, também, identificar:
· unidades de medida já em desuso mas que se podem recuperar e relacionar com
as atuais;
· conhecimentos empíricos usados na forma de dividir terrenos agrícolas, ou de
medir o tempo e o espaço;
· provérbios, adivinhas ou lengalengas, desde que sejam de raiz popular e estejam
relacionados com formas de contar ou medir.

Colaboraram neste projeto cerca de 6 estudantes do IPL60+, havendo a intenção de
lhe dar continuidade no próximo ano letivo.

COLABORAÇÃO COM A RUTIS
Por solicitação do presidente da RUTIS (Rede de Universidades de Terceira Idade), no
dia 9 de junho de 2014 recebemos a visita de um grupo de seis professores
provenientes de uma universidade russa – Volga Region State University of Service – e
de duas universidades ucranianas – Donetsk State University of Management e Volyn
Institute for Economics and Management, no sentido de dar a conhecer o Programa
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IPL60+ como um exemplo de integração dos seniores numa instituição de ensino
superior.
Os professores e os representantes da RUTIS foram recebidos na ESECS, para uma
sessão de apresentação do IPL60+, na qual participaram vários responsáveis,
colaboradores e estudantes do Programa.
Foi uma sessão muito participada, havendo oportunidade para os estudantes seniores
do IPL60+ falarem da sua experiência. Os professores mostraram grande interesse e
curiosidade pelo Programa, manifestando intenção de replicar o modelo nos seus
países, ainda que reconheçam algumas dificuldades ao nível da recetividade das
instituições de ensino e da motivação dos seniores dos seus países para aderir a um
projeto desta natureza.

5

- DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS

5.1 - Disseminação em eventos científicos
- Apresentação da comunicação “O Programa IPL60+: práticas e resultados”, no âmbito
do Colóquio “Envelhecendo e Aprendendo: Olhares sobre a aprendizagem nos
processos de envelhecimento ativo”, promovido pela Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais, em Leiria, a 15 de maio de 2014.
- Apresentação da comunicação “Envelhecer e aprender em contexto intergeracional”,
no âmbito do Colóquio “Saber Envelhecer”, organizado pelo Centro Social de São
Pedro de Albergaria das Doze, a 31 de maio de 2014.
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5.2 - Divulgação nos meios de comunicação

Artigos de imprensa
- Artigo de divulgação na Politécnica nº31, Revista do IPL.
Disponível em: http://60mais.ipleiria.pt/media-2/

5.3 - Publicações
Rodrigues, M; Olival, D; Castro, F; Salgueiro, A, e Oliveira, M; (2012). “Programa
IPL60+. O indivíduo como ser bio-psico-sócio-cultural”. Revista Animação e Educação,
nº14. Associação Nacional de Animação e Educação (ANAE) web site. Disponível em:
http://anae.biz/rae/wp-content/uploads/2012/02/programa_ipl_60mais.pdf3

6 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PELOS ESTUDANTES SENIORES
Foi aplicado um inquérito (ver anexo nº30) que contemplava, essencialmente,
questões abertas, de modo a que as pessoas se pronunciassem de forma livre sobre o
que consideraram mais positivo e mais negativo no Programa. Havia ainda espaço para
apresentar sugestões e para manifestar a intenção relativamente à continuidade de
frequência do Programa.
O inquérito foi disponibilizado on-line, com orientações de preenchimento por parte
dos docentes de TIC, e em papel, no gabinete de atendimento. Os estudantes
responderam

individualmente,

sem

a

interferência

dos

responsáveis

pelo

desenvolvimento da pesquisa.
Reponderam 55 pessoas, que representam 58% das pessoas inscritas no 2º semestre
de 2013/2014. Destes, 69% são mulheres e 29% homens, com idades compreendidas
entre os 57 anos e os 76 anos. 82% dos inquiridos manifestaram intenção de continuar
a frequentar o programa no ano letivo seguinte e 18% referiram que talvez o fizessem.

3

Apesar do texto já ter sido publicado em 2012, só no presente ano letivo tivemos acesso ao mesmo.
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Os Aspetos Positivos
Considerando a diversidade e dispersão de elementos positivos realçados pelos
estudantes seniores, optámos por organiza-los em 3 grandes dimensões: elementos
pessoais e relacionais (sendo estes os mais enunciados) elementos organizativos,
elementos de funcionamento das aulas e de relacionamento com professores.
1ª dimensão - No que respeita aos elementos pessoais e relacionais, as pessoas
realçam as oportunidades de convivência e de aprendizagem que o Programa lhes
proporciona.
A possibilidade de fazer amizades, os momentos de convívio (em particular as festas
de encerramento do ano letivo) e os intercâmbios com estudantes de outras
instituições, são os aspetos mais destacados no domínio da convivência.
No domínio da aprendizagem, são reforçados aspetos como a renovação e aquisição
de conhecimentos, a partilha de experiências e de saberes, o enriquecimento cultural,
conseguidos pela frequência das aulas, mas também pela participação em seminários e
congressos. É ainda referida a diversidade de oferta e a oportunidade de concretizar
iniciativas propostas pelos seniores.
Transversal aos domínios da convivência e da aprendizagem, encontra-se a
intergeracionalidade, valorizada por várias pessoas e concretizada na possibilidade de
assistir às aulas com os mais jovens, de partilhar conhecimentos e de desenvolver
atividades de convívio.
Ainda integrado na primeira dimensão, algumas pessoas realçam a oportunidade de
ocupar o tempo e a valorização pessoal que a frequência do Programa lhes
proporciona. Dos vários testemunhos recolhidos destacamos as seguintes afirmações:
“Ter a convicção que ainda tenho projetos de vida”. “Sentirmos que temos um espaço
"nosso" onde continuamos ativos”.
2ª dimensão – No que concerne aos elementos organizativos, adquire relevância a
satisfação com o modo como são recebidos no IPL, por dirigentes e funcionários; a
comunicação, o bom relacionamento e a disponibilidade para resolver problemas por
30

parte da coordenação; o bom acompanhamento durante o ano e o agrado com os
horários.
3ª dimensão – Relativamente aos elementos de funcionamento das aulas e de
relacionamento com professores, verifica-se um elevado grau de satisfação com a
qualidade das aulas e com o desempenho dos professores e dos responsáveis pelas
atividades complementares. É referido que estes são competentes, pacientes e que
mantêm uma boa relação com os seniores.
Nesta dimensão é também destacada a adequabilidade das aulas de Atividade Física às
especificidades da população sénior, dando-lhes a possibilidade de melhorar a sua
condição física.
Por fim, é de salientar que 7 inquiridos afirmaram que tudo no Programa é positivo.

Os Aspetos Negativos
Decidimos categorizar as opiniões sobre os aspetos negativos em 4 dimensões:
elementos relacionados com a organização do Programa (sendo os mais
mencionados), elementos relacionados com as atitudes dos estudantes, elementos
relacionados com as unidades curriculares, elementos relacionados com as condições
físicas e ambientais.
1ª dimensão – elementos relacionados com a organização do Programa. Nesta
dimensão, os seniores manifestam particular desagrado com a obrigatoriedade de se
inscreverem em uma unidade curricular de licenciatura, com o valor das propinas, com
a falta de pessoal de apoio, com a sobreposição de horários entre atividades do
Programa, com a falta de um projeto cultural e com a escassa ligação à cidade e à
região.
No início do ano letivo houve uma situação em particular que causou desagrado e foi
motivo de crítica por várias pessoas. Trata-se de uma alteração do horário de uma das
turmas de TIC, em virtude da falta de disponibilidade das salas de informática, que
causou transtorno aos estudantes envolvidos.
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2ª dimensão – elementos relacionados com as atitudes dos estudantes. São muitos
os que entendem que há problemas que se prendem com o modo como os seniores
encaram o Programa e o seu envolvimento no mesmo. Assim, o relacionamento entre
estudantes não está isento de tenções e há quem refira a postura arrogante de alguns
colegas, a falta de respeito pelas regras das aulas e pelos docentes. Também a falta de
assiduidade e as implicações que esta tem no funcionamento das aulas, obrigando os
docentes a repetir matérias e comprometendo a progressão dos mais assíduos e
atentos, é indicado como problemático. Ainda nesta linha, é criticado o facto das
pessoas se inscreverem em unidades curriculares muito requisitadas, esgotando o
limite de vagas, e depois não as frequentarem. Esta atitude impede pessoas que
estavam realmente interessadas em frequentar essa UC de se inscreverem.
Por outro lado, é salientada a falta de convivência e de comunicação entre os
estudantes seniores, associada a alguma dispersão pelas atividades e à escassa
participação em momentos de convívio.
Por fim, neste domínio, surge a referência ao interesse diminuto pelas unidades
curriculares de licenciatura e a fraca adesão aos processos de avaliação.
3ª dimensão – elementos relacionados com as unidades curriculares. Aqui são
apontados problemas específicos associados ao funcionamento de algumas UC. Em
particular, é apresentada alguma insatisfação com o horário de Atividade Física,
surgindo a indicação de que deveria ser mais tardio; e com a metodologia seguida nas
aulas do Projeto Trad’Inovações, que não teve em consideração a diversidade de
interesses dos participantes. Há ainda críticas ao modo como o tempo das aulas é
gerido.
4ª dimensão – elementos relacionados com as condições físicas e ambientais. Apesar
de serem pouco representativos no universo de respostas, há quem mencione a falta
de aquecimento nas salas e a dificuldade de acesso a alguns espaços (em particular às
salas do 1º andar do bloco D) como limitações.
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As sugestões
As sugestões apresentadas pelos seniores serão organizadas em três dimensões:
sugestões relacionadas com a gestão e missão do Programa, sugestões relacionadas
com a organização das atividades e das turmas, sugestões relacionadas com a oferta.
1ª dimensão – sugestões relacionadas com a gestão e missão do Programa. As
propostas vão no sentido de promover uma maior participação dos estudantes
seniores na planificação das várias iniciativas e um maior envolvimento nas atividades
extracurriculares. Propõem, também, que o modo de eleição dos seus representantes
na Comissão Científico-Pedagógica seja alterado, passando a basear-se na criação de
listas que deverão ser sujeitas a votação.
Também a pressão vivida durante o período de inscrições motiva a sugestão de que
sejam tomadas medidas para que se evite a acumulação de pessoas nos primeiros dias
de inscrições.
No que respeita à missão do Programa, há quem defenda que deveria haver uma
maior preocupação em mitigar o isolamento de alguns estudantes seniores. Também a
ligação à cidade é à região é apontada como uma prioridade.
2ª dimensão – sugestões relacionadas com a organização das atividades e das
turmas. A diversidade das turmas das unidades curriculares específicas do Programa
leva algumas pessoas a sugerir que se encontrem formas de efetuar uma seleção mais
criteriosa no acesso às mesmas. Propõe-se um maior nivelamento nas Turmas de TIC,
uma vez que existe uma grande disparidade de conhecimentos e de ritmos de
aprendizagem, o que traz constrangimentos ao processo de aprendizagem. Pelo
mesmo motivo, é sugerido um maior rigor com os faltosos, limitando do número de
faltas permitido para continuar a frequentar as unidades curriculares. Por fim, há
quem proponha a eleição de um delegado de turma.
3ª dimensão – sugestões relacionadas com a oferta. Nesta dimensão as propostas
prendem-se, por um lado, com a necessidade de aumentar a oferta de atividades
culturais e recreativas, nomeadamente através da organização de viagens a preços
acessíveis, de uma maior aposta na vertente cultural, nas artes e nos intercâmbios com
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outras instituições. Por outro lado, realçam a importância de aumentar (ou pelo menos
manter) a oferta formativa nas áreas mais procuradas como as TIC e as línguas
estrangeiras. É ainda destacada a necessidade de renovar os conteúdos lecionados nas
aulas de TIC, de repensar o Projeto Trad’Inovações e de oferecer conteúdos na área da
saúde e do bem-estar.

CONCLUSÃO
No ano letivo de 2013/2014 houve uma manutenção do número de inscritos, por
referência ao ano anterior. Também o perfil dos seniores que procuram o IPL60+ se
manteve idêntico: são essencialmente mulheres, com idades compreendidas entre os
60 e os 69 anos, com qualificações e profissões muito diversificadas, residentes no
concelho de Leiria. Esta regularidade no perfil da procura ao longo dos anos prende-se,
em grande medida, com o facto de uma parte significativa dos estudantes seniores
frequentarem o Programa durante vários anos, estando muitos deles inscritos desde
os primeiros anos de funcionamento. Ainda assim, foi possível constatar uma certa
renovação.
Apesar de haver traços dominantes no perfil destes seniores, como a constituição de
género ou o local de residência, sugestivos de homogeneidade, há indicadores, como
os níveis de escolaridade e as profissões desempenhadas, em que a heterogeneidade é
a regra. Esta espelha-se na diversidade de percursos de vida, de motivações, de
interesses, de atitudes e de envolvimento nas várias iniciativas, o que obriga a uma
intervenção ajustada às diferentes exigências e solicitações.
O reconhecimento da singularidade das trajetórias e das necessidades díspares que daí
resultam sustentam uma preocupação com a diversidade da oferta e com a constante
adequação da mesma. Cada sénior desenha o seu “plano semestral de atividades” ou,
se preferirmos, o seu currículo, que pode incluir unidades curriculares de licenciatura,
unidades curriculares e projetos específicos do IPL60+, iniciativas culturais ou
recreativas. Assim, os grupos que participam em cada atividade regular são, regra
geral, pequenos. Há atividades que recolhem a preferência de 6/7 pessoas e outras de
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20/25. O que, no nosso entendimento, é reflexo da multiplicidade de interesses e de
disponibilidades.
A excecionalidade inerente ao facto de cada estudante sénior criar o seu próprio plano
ou currículo, obriga a uma maleabilidade na gestão dos vários processos, que nem
sempre é fácil de implementar numa instituição pública, marcada por procedimentos
formais e burocráticos.
Mesmo sujeitos a constrangimentos institucionais e a opções condicionadas pelos
recursos disponíveis, há uma forte aposta na promoção do envolvimento dos seniores
na tomada de decisões. Quer nas que se prendem com a organização e funcionamento
global do Programa, quer nas que se reportam às atividades realizadas diretamente
pelos mesmos. No primeiro caso, as pessoas são convidadas a pronunciar-se através
de questionários de avaliação ou pessoalmente, articulando diretamente com a
coordenação. Têm, ainda, três interlocutores privilegiados, que elegem no início do
ano letivo. Estes representantes dos estudantes participam nas reuniões da Comissão
Científico-Pedagógica do Programa e são auscultados em todos os aspetos
relacionados com a organização e funcionamento do mesmo. No segundo caso, o das
atividades que envolvem os estudantes de forma mais direta, são criadas as condições
para a apresentação e concretização de propostas que correspondem aos interesses e
motivações de grupos específicos.
A maioria das pessoas prefere frequentar as atividades de acordo com a sua
disponibilidade e ritmo, sem se sujeitar à pressão da assiduidade, do estudo intensivo
e da realização de provas. Apesar da inscrição em pelo menos uma UC de licenciatura
ser obrigatória, os seniores tendem a preferir as unidades e projetos específicos do
Programa. Pensamos que tal se deve a uma maior adequação destas aos seus ritmos
de aprendizagem, a uma maior informalidade dos contextos de aula e a uma maior
flexibilidade na evolução das matérias, de acordo com as capacidades e limitações
inerentes a cada estudante.
A falta de recursos humanos para dar resposta às solicitações e exigências de um
público tão específico, em particular a falta de um colaborador regular no gabinete de
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apoio para realizar o atendimento aos seniores e para dar apoio administrativo de
forma continuada, continua a ser uma das principais limitações.
No ano letivo em avaliação, este trabalho de apoio à coordenação foi realizado por
uma colaboradora colocada pelo Centro de Emprego, através de um contrato de
emprego-inserção. Contámos, ainda, com a colaboração de estudantes de licenciatura
e de mestrado ao abrigo do Programa FASE/SAS, em iniciativas pontuais ou atividades
regulares, como o acompanhamento de turmas de TIC, bem como com o contributo
voluntário de docentes e de jovens estudantes, que enriquecem as atividades em que
participam.
Este foi um ano de continuidade e consolidação de vários projetos, mas também
houve espaço para o surgimento de novos espaços de atividade e criatividade, sendo
exemplo disso a criação do Grupo de Artes Cénicas, nas suas vertentes de Jograis e de
Teatro.
Realçamos, por fim, que o Programa foi indicado como um exemplo de boas práticas e
uma iniciativa inovadora, no domínio do Envelhecimento Ativo e da Aprendizagem ao
Longo da Vida, tanto a nível nacional como internacional.
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37

ANEXO Nº1
CALENDÁRIO ESCOLAR
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PROGRAMA IPL60+
CALENDÁRIO ESCOLAR 2013/2014

1º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: de 23 a 27 de setembro de 2013
- INÍCIO DO 1º SEMESTRE4: 07 de outubro de 2013
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 21 de fevereiro de 2014

2º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: de 24 a 28 de fevereiro de 2014
- INÍCIO DO 2º SEMESTRE: 24 de fevereiro de 2014
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 11 de julho de 2014

INTERRUPÇÕES LETIVAS5
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 23 de dezembro de 2013 e 04 de janeiro de 2014
- INTERRUPÇÃO CARNAVAL: 3 e 4 de março de 2014
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 9 de abril e 21 de abril de 2014

4

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão iniciar a frequência das aulas das unidades
curriculares de licenciatura. As unidades curriculares ou projetos específicos do IPL60+ poderão ter
início mais tarde, devido aos procedimentos de contratação dos docentes.
5

Poderá haver interrupções pontuais em virtude de eventos que se realizem nas escolas do IPL.
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ANEXO Nº2
HORÁRIO DAS UNIDADES
CURRICULARES E ATIVIDADES DO
PROGRAMA
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ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2013/2014

Horário Atividades e Projetos Gratuitos - 1º semestre

ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Hora: 09:00- 10:00
DANÇA

Sala: Ginásio

Núcleo da escrita

CLUBE de
ESCRITA e de
LEITURA

SESSÕES DE
CONVERSAÇÃO
EM FRANCÊS

Hora: 16:30- 18:30
Sala: 0.33
(1 sessão mensal)

Núcleo da leitura

Hora: 16:30- 18:30
Sala: 0.33
(1 sessão mensal)

Hora: 14:30-16:30
Sala: 1.1

Hora: 16:30- 18:00
Sala: Convívio 60+
Grupo de Jograis

(2 sessões
mensais)

TUNA 60+ SessenTuna

Hora: 17:00-18:30

Hora: 17:00-18:30

Sala: Auditório 1

Sala: Convívio 60+
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ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2013/2014

Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 2º
semestre

ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Hora: 09:00- 10:00
DANÇA
Sala: Ginásio
Hora: 9:30- 11:00
CLUBE de
ESCRITA e de
LEITURA

Sala: 1.1
(1 sessão
quinzenal)
Hora: 14:30-16:30

CONVERSAÇÃO
EM FRANCÊS

GRUPO DE ARTES
CÉNICAS
(Teatro e Jograis)

Sala: 0.16

Hora: 10:30-12:30

Hora: 10:30- 12:00

Sala: Convívio 60+

Sala: Convívio 60+

CICLO DE
WORKSHOPS
Educar para a
Felicidade
TUNA 60+ SessenTuna

Hora: 14:00-16:00
Sala: Convívio 60+

Hora: 17:00-18:30

Hora: 17:00-18:30

Sala: Auditório 1

Sala: Convívio 60+
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2013/2014
Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos –
1º Semestre

ACTIVIDADES

Segunda-feira

TIC 1 – Iniciação

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Hora: 11.00h 12.30h

Hora: 11.00h –
12.30h

Sala: 1.7

Sala: 1.7

Sexta-feira

Hora: 10.00h –
13.00h

TIC 2 A- Intermédio

Sala: 0.32
Hora: 10.00h –
13.00h
TIC 2 B- Intermédio
Sala: 0.32
Hora: 10.00h –
13.00h

TRAD’INOVAÇÕES
(TIC)

Sala: 0.17

INGLÊS
INICIAÇÃO

ACTIVIDADE
FÍSICA

Hora: 14.30h –
16.00h

Hora: 14.30h –
16.00h

Sala: D1.2

Sala:0.3

Hora: 09.00h –
10.00h

Hora: 09.00h –
10.00h

Hora: 09.00h –
10.00h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2013/2014
Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos –
2º Semestre

ACTIVIDADES

Segunda-feira

TIC 1 – Iniciação

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Hora: 11.00h 12.30h

Hora: 11.00h –
12.30h

Sala: 1.7

Sala: 1.7

Sexta-feira

Hora: 10.30h –
13.30h
TIC 2 B- Intermédio
Sala: 0.17
Hora: 14.00h –
17.00h
TIC 2 A- Intermédio

Sala: 0.17
Hora: 10.00h –
13.00h

TRAD’INOVAÇÕES
(TIC)

Sala: 0.17

INGLÊS
INICIAÇÃO

ACTIVIDADE
FÍSICA

Hora: 14.30h –
16.00h

Hora: 14.30h –
16.00h

Sala: D1.1

Sala:D1.1

Hora: 09.00h –
10.00h

Hora: 09.00h –
10.00h

Hora: 09.00h –
10.00h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ANEXO Nº 3
SÍNTESE DO PROGRAMA
TRAD’INOVAÇÕES
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2013/2014

UNIDADE CURRICULAR

Projeto Trad’Inovações
OBJETIVOS
Pretende-se que o aluno no final desta unidade curricular consiga comunicar com o
exterior através da Internet (Email, Skype, Facebook, Blogue, Bookmark) e desfrutar
de aplicações para a divulgação e/ou desenvolvimento de folhetos turísticos
(Dropbox, Publisher, Photoshop, Picasa).
CONTEÚDOS
1) Correio eletrónico de GMail:
Configuração da caixa de entrada
Gestão de contactos
Organização e receção de e-mail (Marcadores, Etiquetas e Filtros)
Uso do Chat no GMail
2) Skype:
Criação de uma conta
Procurar e adicionar contactos
Comunicação via texto, áudio e vídeo
3) Facebook:
Definição de perfil e privacidade
Procurar, adicionar e aceitar amigos
Publicação
Envio de mensagens e conversação online
Criação de eventos e álbuns de fotografias
4) Blogues:
Criação de um blogue para partilha de blogues individuais
Como usar o blogue para comunicar com outros colegas de turma
5) Bookmark:
Adicionar um Bookmark à conta de GMail
Adicionar etiquetas, tags ou notas
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Gerir Favoritos
6) DropBox:
Criar uma conta
Como fazer o upload de ficheiros
Como fazer o download de ficheiros
Criar pastas
Criar Pastas partilhadas
Partilhar links
Gerir a DropBox
7) Aplicação de edição eletrónica com o Publisher:
Estratégia de comunicação para um bom layout
Elaboração de folhetos/layout com texto, gráficos, fotografias e outros elementos.
8) Photoshop:
Caixa de ferramentas básicas
Opções da ferramenta de texto
Tratamento e criação de imagem
9) Picasa:
Visualizar e explorar fotos;
Importar novas fotos;
Editar fotos existentes num novo álbum;
Criação de poster e vídeo.
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ANEXO Nº4
SÍNTESE DO PROGRAMA
TIC 1
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2013/2014

UNIDADE CURRICULAR

TIC 1 – Nível Iniciação
OBJETIVOS
Pretende-se que o aluno no final desta unidade curricular consiga executar um conjunto de tarefas
associadas às competências básicas em Tecnologias de Informação e Comunicação:
- Criar e nomear pastas;
- Escrever, imprimir e guardar um texto;
- Pesquisar informação na Internet;
- Receber e enviar correio eletrónico.

CONTEÚDOS
1. Introdução ao uso do computador
Sistema operativo Windows
 Gerir pastas: criar, mudar o nome, mover, copiar e eliminar
 Organizar ficheiros (documentos, imagens) por pastas
 A Reciclagem: eliminar e restaurar ficheiros / pastas
 Personalizar o Ambiente de Trabalho
 Trabalhar com a PEN: formatar, guardar e eliminar ficheiros / pastas
2. Processador de Texto: Word
Criar, editar e formatar documentos (com texto e imagens)
Desenvolver cartas, calendários, convites e postais
Imprimir documentos
3. Internet
Utilizar os motores de busca
Pesquisar na Internet (web, imagens, vídeos)
Explorar alguns serviços na Internet (comunicar leitura da EDP/Gás, aceder ao
portal da Segurança Social / ADSE, etc.)
4. Correio Eletrónico
Criar uma conta no Gmail
Criar a lista de contactos
Enviar e-mails (com e sem anexos)
Responder e encaminhar e-mails
Eliminar e-mails
Comunicar com o chat do Gmail
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ANEXO Nº5
SÍNTESE DO PROGRAMA
TIC 2
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2013/2014

UNIDADE CURRICULAR

TIC 2 – nível intermédio
OBJETIVOS
Pretende-se que o aluno no final desta unidade curricular consiga comunicar com o
exterior através da internet (email, Facebook, Skype, blogues) e desfrutar de serviços
online úteis no seu quotidiano (utilização do portal das finanças, o portal do cidadão,
realização de operações bancárias, compras e vendas online, reservas de viagens e
hotéis).
CONTEÚDOS
1 - CORREIO ELETRÓNICO
Criar uma conta de email - Gmail
Criar e Enviar emails
Gerir Contactos
Mensagens com anexos
Responder e encaminhar
Organizar os emails por marcadores
Eliminar emails
O Chat do Gmail
2 - MOTORES DE BUSCA
Navegador / Browser
Motores de busca
Explorar o Google Pesquisas na Web
Explorar o Google Pesquisas de Imagens
Explorar o Google Pesquisas de Vídeos
Explorar o Google Pesquisas em Mapas
Explorar o Google Pesquisa de Livros
Explorar o Google Tradutor
Agendar compromissos no calendário
Criar formulários/documentos no Google.Drive
Sincronizar o Google.Drive com o computador pessoal
3 - FACEBOOK
Registo no Facebook
Estrutura geral do Facebook
Configurar perfil
Definições gerais de privacidade
Procurar, adicionar, aceitar e eliminar amigos
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Publicar no Facebook
Publicar para uma lista restrita de amigos
Publicar na cronologia de um amigo
Eliminar uma publicação
Gostar / Comentar / Partilhar uma publicação
Enviar e receber mensagens / Chat do Facebook
Criar, alterar e eliminar álbuns de fotografias
Criar eventos
Indicação de anúncios/eventos do dia
Definições de conta
4 - SERVIÇOS ONLINE – Portal das Finanças
Registo no Portal das Finanças
Iniciar e terminar sessão no Portal das Finanças
Estrutura da página Inicial do Portal das Finanças
Estrutura do menu “Os Seus Serviços”
Consulta de Informação
Consulta dos Dados Pessoais
Consulta dos Rendimentos
Consulta do Património
Preenchimento do IRS
Pagamentos
Alteração da senha
e-Fatura
5 - SERVIÇOS ONLINE – HomeBanking
Adesão ao Homebanking
Acesso ao Homebanking
Ambiente gráfico
Consulta de movimentos
Pagamentos
Transferências Bancárias
Débitos diretos
Requisição de Cheques
Configurações
MBNet
6 - SERVIÇOS ONLINE – Compras Online
Compra de vestuário e calçado
Compra de bens alimentares
Compra de literatura
Compra de bilhetes para espetáculos e cinema
Compra de equipamentos informáticos
Compra de mobiliário
Compra de refeições
Jogos da sorte
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7 - SERVIÇOS ONLINE – Vendas Online - OLX
Procura de artigos para comprar
Venda de artigos
Terminar sessão
8 - SERVIÇOS ONLINE – Reservas Online
Pesquisas no Booking.com
Pesquisas no www.trivago.pt
Pesquisas no www.abreu.pt
Pesquisas no www.easyJet.com
9 - SERVIÇOS ONLINE – Portal do Utente
Inscrição no Portal do Utente
Marcação de uma consulta no Centro de Saúde
Pedido de medicação
Associar um agregado familiar
Registos de medicação, alergias, doenças e documentos
Registo de Glicémia, Tensão Arterial, Colesterol e os Triglicerídos
Os dados pessoais
Terminar sessão
10 - SKYPE
Instalar o Skype
Criar uma nova conta
Atualizar a versão de Skype existente no computador
Iniciar sessão
Ambiente gráfico
Adicionar contactos
Aceitar permissão de contacto
Conversação simples (2 intervenientes)
Conversação com vários intervenientes – em grupo
Alterar senha
Terminar sessão
11 - ÁLBUM DIGITAL
Produtos e preços disponíveis (em www.albumdigital.pt)
Instalação da aplicação
Criar um novo Álbum Digital
Ambiente gráfico da aplicação
Editor de imagem
Editor de Texto
Criação e manuseamento do Álbum Digital
Envio e compra
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ANEXO Nº6
SÍNTESE PROGRAMA
INGLÊS INICIAÇÃO
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2013/2014

UNIDADE CURRICULAR

Inglês Iniciação
OBJETIVOS
O objetivo central da Unidade Curricular de Inglês iniciação é o de propiciar o
desenvolvimento das competências comunicativas dos aprendentes em inglês. Em termos
gerais, estes irão praticar competências de compreensão e produção oral, interação,
leitura e escrita. Ao longo do curso, irão compreender e produzir textos orais e escritos,
interagir com outros/as colegas e refletir sobre assuntos-chave, intimamente relacionados
com os seus conhecimentos, os seus interesses e a sua experiência de vida.
No final deste curso, espera-se que os aprendentes sejam capazes de:
- Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de
prioridade imediata (por exemplo, informações pessoais e familiares simples, atividades
do dia a dia…).
- Comunicar relativamente a tarefas simples e rotinas que exigem apenas uma troca de
informações simples e direta sobre temas que lhe são familiares e habituais.
- Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.
- Compreender conversas e extratos de negociação verbalizados por falantes nativos de
Língua Inglesa.
- Compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos ou abstratos em texto
complexo.
- Desenvolver competências de uso da língua para tomar parte ativa (interagir) em
encontros informais com falantes provenientes de diferentes contextos linguísticos.
- Ter consciência da importância e poder da linguagem nas relações humanas e sociais
- Compreender expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionado com aspetos
de interesse pessoal como, por exemplo família, compras, saúde…
- Encontrar uma informação previsível e concreta em textos simples de uso corrente, por
exemplo, anúncios, folhetos, ementas, horários.
- Desenvolver conhecimentos acerca da cultura dos principais países de língua inglesa,
particularmente o Reino Unido e os Estados Unidos.
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CONTEÚDOS
Topics
The English-speaking world
The English Language
The United Kingdom
The United States
Other English-speaking countries: Ireland, Australia… (depending on the students’
interests and experience)
Current issues
Lexical and grammatical contents
The sounds of English
Verb forms
Affirmative, interrogative, negative;
Imperative;
modal verbs: can/ can’t, must/mustn’t, have to/ don’t have to.
Tenses
Present simple & continuous;
Present perfect simple & continuous;
Past simple & continuous;
Future with going to / will.
Adjectives
Comparative and superlative forms (regular and irregular);
Order.
Adverbs
Pronouns
Personal (subject, object, possessive);
Demonstrative: this, that, these, those;
Quantitative: one, something, everybody, etc;
Impersonal: it, there.
Interrogatives
What;
Where; When;
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Who; Whose; Which;
How; How much; How many; How often; How long; etc;
Why.
Determiners
Definite/indefinite articles.
Nouns
Singular and plural (regular and irregular forms);
Countable and uncountable nouns.
Word formation
Affixation, compounding, borrowing, blending, clipping, acronyms, eponyms…
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ANEXO Nº7
SÍNTESE DO PROGRAMA
ATIVIDADE FÍSICA
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2013/2014

UNIDADE CURRICULAR

Atividade Física
OBJETIVOS
•
•
•
•

Melhoria da aptidão física funcional.
Manutenção da independência, autonomia e a melhoria da qualidade de vida
dos seniores.
Dinamização e desenvolvimento de atividades que motivem e envolvam o
sénior ao nível físico cognitivo e psicossocial.
Responder às expetativas dos seniores e conseguir o reconhecimento do
contributo/benefício da prática de atividade física regular na sua qualidade de
vida.

CONTEÚDOS
•

Orientação espaço temporal,

•

Equilíbrio,

•

Reação,

•

Coordenação rítmica,

•

Orientação temporal,

•

Coordenação,

•

Lateralidade,

•

Resistência,

•

Força,

•

Flexibilidade,

•

Velocidade

•

Habilidades Posturais/Estabilidade,

•

Habilidades de Locomoção (andar, o correr etc.),

•

Habilidades manipulativas grossas (lançar, apanhar, driblar, etc.)
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ANEXO Nº8
CICLO DE WORKSHOPS
“EDUCAR PARA A FELICIDADE”
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ANEXO Nº9
60 PÁGINAS OU +
CLUBE DE LEITURA E DE ESCRITA
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Breve Relatório de atividades do 60 Páginas ou + (2013/2014)

Durante o ano letivo 2013/2014 realizaram-se exclusivamente sessões do clube de
escrita, tendo em vista a conclusão da obra coletiva e a preparação da sua publicação.
Trabalhámos com um núcleo de 9 pessoas, que colaboraram assiduamente nas
sessões.
Concluiu-se o trabalho de produção dos registos biográficos e de revisão da
publicação, que contou também com contributos de colegas externos ao grupo. O
material foi enquadrado do ponto de vista histórico pela colega Alda Mourão. Houve
ainda a participação do Centro de Recursos Multimédia do IPL para a composição
gráfica do livro
Tomaram-se

decisões

importantes relacionadas,
nomeadamente,

com

o

título da obra, que ficou
definido

como

“60

Histórias ou Mais. Retratos
de uma Geração”. Fez-se
um trabalho de seleção das
imagens

a

incluir,

dos

textos a contemplar e da sua respetiva organização.
Concomitantemente, desenvolveram-se contactos formais com a direção da ESECS e
com a Presidência do IPL, no sentido de definir as condições de publicação e de
clarificar os termos do contrato a estabelecer com os autores.
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ANEXO Nº10
PROJETO 60+20=TI
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PROJETO 60+20=TI
Ano letivo 2013/2014

As atividades realizadas no âmbito deste projeto envolveram, no ano letivo em análise,
os estudantes do Programa IPL60+ e os estudantes da licenciatura em Tradução e
Interpretação Chinês/Português e da licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas.
Desenvolveram-se da seguinte forma:
- Colaboração de dois estudantes seniores em aula de Português 1 do 3º ano da
licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas, a convite das docentes responsáveis
pela UC. Apresenta-se o convite e planificação da sessão na sequência desta síntese.
- Intercâmbio continuado e regular entre três estudantes do Programa IPL60+ e os
estudantes chineses da UC História de Portugal II, do 2º ano da licenciatura em
Tradução e Interpretação Chinês/Português, lecionada pela Professora Alda Mourão.

No âmbito da unidade curricular:


Elaboração de um trabalho sobre a Educação em Portugal na segunda metade
do século XX



Organização de uma Visita de Estudo ao Museu Escolar de Marrazes

Em atividades extraescolares:


Participação de alunos chineses numa sardinhada realizada em casa de uma
estudante portuguesa



Jantar chinês elaborado por alunas chinesas em casa portuguesa



Almoço chinês oferecido por alunas chinesas em Restaurante Chinês



Visita ao Mosteiro da Batalha e às Grutas de Mira de Aire
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Para além destas iniciativas especificas, os estudantes de nacionalidade chinesa eram
convidados a participar em atividades organizadas pelos seniores e que eram abertas à
comunidade escolar.
Houve, também, um convite para que participassem no concurso de fotografia “A
cidade que me acolhe”, ainda que não tenha havido adesão.
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ANEXO Nº11
LÍNGUA E CULTURA FRANCESA
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Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Sérgio Miguel Fernandes Da Silva
Teresa Maria Gomes Belizário
Programa IPL60+

Avaliação da Unidade “Língua e Cultura Francesa” 2013/2014

Desde fevereiro 2013, é proposto no programa IPL60+, uma unidade intitulada “Língua e
Cultura Francesa”. Esta unidade consiste na divulgação da língua francesa. A inscrição para os
participantes é gratuita, e os tutores exerceram de forma totalmente voluntária a dinamização
destas sessões. Mediante a excelente aceitação desta unidade e a solicitação da parte dos
alunos do programa IPL60+, demos inicio a um novo ano letivo em 2013/2014.

As aulas foram ministradas entre 18 de novembro 2013 e 16 de junho 2014, às segundasfeiras, das 14h30 às 16h30, conforme os sumários das aulas, em anexo. Foram realizadas 25
sessões, e mais uma sessão de festa/convívio de enceramento do ano letivo na qual estavam
convidados todos os alunos do programa IPL60+. Os alunos do programa IPL60+ aderiram
muito positivamente, como o confirma o número de inscrições e de participantes nas aulas,
em gráfico abaixo. Por sessão, a média foi de 13/14 participantes semanalmente.

Ao longo das aulas, tentámos conjugar e manter o interesse e a vontade de prosseguir a
aprendizagem desta língua pelos vários participantes com níveis extremamente
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heterogéneos. Um dos principais desafios foi nos adaptarmos aos conhecimentos de cada um,
e desenvolver estratégias para consolidar o grupo de forma coesa. Para avaliar a satisfação dos
participantes foi realizado um inquérito no final do ano letivo.

Gráficos perguntas 1,2 e 3.

Objetivos

Foram preenchidos 20 questionários, dos quais 14 participantes classificam as sessões como
sendo muito bom e 5 como sendo bom.
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Devido a heterogeneidade dos níveis de domínio da língua, um dos desafios consiste em
manter o interesse de todos os participantes. Constatámos que 17 alunos consideraram as
matérias muito interessantes e estimulantes e 3 como bom.

Notámos que 75% dos participantes considerou como sendo muito benéfico as sessões
promovidas.
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Todos os participantes consideram ter realizado progressos na língua, a níveis diferentes sendo
que 85 % indica ter melhorado na aprendizagem desta língua avaliando com um nível bom e
muito bom.
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O desempenho dos dinamizadores das sessões foi classificado de forma unânime como muito
bom por todos os participantes.

Alguns participantes redigiram comentários nos questionários:
“Além da vertente académica (aprender), houve um enriquecimento individual do grupo, numa
sensibilização constante para a cultura francesa, em muitas perspetivas: geográfica,
paisagística, gastronómica, musical, gramatical…. Em suma a Alma da França. Ao longo das
aulas fomos levados a refletir sobre citações de grandes pensadores e sábios.”
“Gostei de frequentar esta aula, tanto pelo que aprendi, graças aos professores que foram
extraordinários, como também pelo seu empenho e interesse pelos alunos.”
“ Eu gosto da língua francesa e adorei o Sérgio e a Teresa, são pessoas espetaculares e
mostraram muito de bom que a França têm e que eu desconhecia apesar de já ter feito férias
em França. O que foi proposto no princípio das aulas foi cumprido.”
“O Sérgio e a Teresa foram fantásticos e esforçaram-se imenso para nos transmitirem mais
conhecimentos de francês.”
“Os dinamizadores foram excecionais, duma grande disponibilidade e dedicação.”
“Encontrar-me semanalmente com dois jovens como a Teresa e o Sérgio foi particularmente
agradável e confirma o meu otimismo nas jovens gerações e em jovens futuros educadores.
Obrigado pela partilha.”
“Foram umas aulas em que para além da língua, abordámos temas de ordem cultural muito
interessantes. Demonstrou que os professores são conhecedores de língua francesa e da
cultura francesa, e cultura geral. Que no próximo ano continuamos com essas aulas e estes
professores caso tenham disponibilidade.”
“Cumprimos excelentemente a primeira metade do nosso projeto. Para o ano, cumpriremos a
segunda parte e iremos a França.”
“Foram aulas de grande dinamismo e gratificantes, uma vez que os professores foram duma
sensibilidade muito grande. Aprendi muito.”
“Foi uma agradável surpresa em vários sentidos: Professores, Colegas e Amigos.”
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“Gostei muito das aulas, do seu desempenho e dos dinamizadores, que são muito simpáticos e
interessantes em nos trazer matérias interessantes e diversificadas. Gostaria que continuassem
para o próximo ano.”
“O Sérgio e a Teresinha são simplesmente formidáveis. A sua simplicidade e os seus
conhecimentos que nos transmitem, e a maneira como o fazem, sinto-me a assistir a um
espetáculo e não a uma aula. Fazem-me crer que o mundo vai melhorar mesmo para todos!
Muito Obrigado para Eles! Que o francês continue com os mesmos dinamizadores.”
“Gostei muito e os dinamizadores são excelentes, só lhes tenho a agradecer.”
“Apesar de faltar muitas vezes é sempre com muita satisfação que os ouço, são sempre
simpáticos. Muito agradeço o vosso desempenho e dedicação aos 60+.”
“Gostei muito.”

Constatámos que 90% dos questionados indicaram que tencionavam inscrever-se de novo
nesta unidade caso seja proposta novamente no ano letivo 2014/2015.
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Conclusão
A experiência proporcionada neste segundo ano consecutivo, pelo projeto que
desenvolvemos no IPL60+ foi extremamente gratificante e enriquecedora. Permitiu
consolidar os laços com estes protagonistas, e promover uma programação integrando
uma parte cultural substancial. A adesão dos alunos do programa IPL60* a este projeto
veio confirmar o interesse dos alunos relativamente à aprendizagem do Francês nesta
modalidade no IPL60+, e preencher um pedido formulado por estes protagonistas. Um
dos objetivos do ano letivo 2013/2014, foi de promover o conhecimento do território
francês. O estudo das diversas regiões francesas tinha por propósito a concretização
duma viagem em França numa dessas regiões no ano letivo 2014/2015. Uma das metas
e novo desafio do ano letivo 2014/2015 consistirá em efetivamente organizar e realizar
uma viagem em França.

Dinamizadores
 Sérgio Miguel Fernandes Da Silva
 Teresa Maria Gomes Belizário

Anexos
 Fotos dos participantes
 Inquérito de Avaliação
 Sumários das aulas da Unidade “Língua e Cultura Francesa”
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Anexos
 Fotos dos participantes

Foto da turma
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Fotos da sessão de teatro organizada pela turma
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 Inquérito de Avaliação

Inquérito de Avaliação destinado aos Protagonistas

Atividade IPL60+:
“Langue et Culture
Française »

Por favor indique uma nota relativamente a
estes pontos sendo:
1 –Muito fraco; 2 – Fraco; 3 – Médio;
4 – Bom; 5 – Muito Bom
1

2

3

4

5

NÃO

TALVEZ

NÃO
SABE

Classifique a atividade em si
Considera as matérias
divulgadas interessantes e
estimulantes?
Considerou benéfico as aulas
de francês?
Considera ter feito progressos
na Língua Francesa?
Classifique o desempenho dos
dinamizadores
Se houvesse a possibilidade para o ano SIM
2014-2015, tencionai participar de
novo?
1 – Tende alguns comentários?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2 – Tende algumas sugestões? Algo que gostaria de acrescentar? O de propor?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO Nº12
CHÁ DAS QUINTAS
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CHÁ DAS QUINTAS
O “Chá das Quintas” é uma atividade de convívio, que se realiza com uma
periodicidade variável (habitualmente na primeira quinta-feira de cada mês), na sala
de convívio do IPL60+. É dinamizada por Luísa Fiúza, estudante do IPL60+, que convida
os colegas a trazer e a partilhar uns bolinhos e a beber um chá, feito na hora.

Estes encontros têm sido também um momento privilegiado de interação com os
estudantes chineses ou com outros estudantes de licenciatura, que colaboram
habitualmente com o Programa, e que são convidados a partilhar do lanche e do chá.
Sempre que a mesa está mais farta, os seniores passam pelos vários serviços da ESECS
e convidam os funcionários a juntarem-se a eles.
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ANEXO Nº13
SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO
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ANEXO Nº14
FESTA DE ANIVERSÁRIO ESECS
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Participação da SessenTuna no 34º Aniversário da ESECS

No dia 11 de novembro de 2013 comemorou-se mais um Aniversário da ESECS.
A Festa teve início com a atuação da Tuna Académica da ESECS, seguida de uma Sessão
Solene, com a intervenção do presidente do IPLeiria, do diretor da ESECS, da
presidente do primeiro Conselho Diretivo da ESEL/ESECS, e do presidente da
Associação de Estudantes da Escola. Foram também homenageados antigos
colaboradores.
A convite da direção da Escola, a SessenTuna, Tuna do IPL60+, participou no evento,
enriquecendo o momento cultural, que contou também com a atuação de alunos do
curso de Animação Cultural e do Professor Nuno Santos.
O evento terminou com um magusto aberto a toda a comunidade académica, uma vez
que era dia de São Martinho!
Aqui temos algumas fotos da atuação da SessenTuna.
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ANEXO Nº15
CONCERTO DE NATAL NA ESECS
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Concerto de Natal – ESECS/IPL
Realizou-se no dia 18 de Dezembro de 2013 a festa de Natal “ESECS em Concerto”, na
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leira. Esta contou com a colaboração
de toda a comunidade académica: docentes, funcionários, não docentes e estudantes.
A festa teve início às 16h com a atuação da SessenTuna, no átrio principal da escola,
seguindo-se a atuação do Grupo de Artes Cénicas (Jograis), no auditório 2, onde se deu
continuidade à tarde cultural.
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ANEXO Nº16

SESSÃO DE IOGA
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YOGA SÁMKHYA – PROGRAMA IPL 60 +
Breve relatório do instrutor que dinamizou a sessão

No âmbito do Programa IPL60+, Coordenadora Dra. Luisa Pimentel recebeu
gentilmente o professor Pedro Capinha, Diretor do Áshrama Leiria-Centro do Yoga, e a
monitora Sandra Grilo Alexandre, na ESECS, no dia 6 de Março de 2014, pelas 10horas,
inserido nas atividades do 2º semestre. Convidou o grupo a participar nesta atividade
inédita.
Inicialmente foram apresentadas várias considerações pelo professor Pedro Capinha
aos jovens seniores que compõem a turma IPL 60 + e ao seu professor de Educação
Física que os acompanhou nesta atividade, sobre a Confederação Portuguesa do Yoga
onde se inclui a Associação Regional do Yoga do Centro – ARYOC, com centros
espalhados por várias cidades desta região.
Foi referido que todos os professores (instrutores e monitores) são credenciados com
formação através do Curso do Yoga, extremamente extenso, completo e de excelência
mundial, ministrado pelo Gr. Mestre Jorge Veiga e Castro, H. H. Jagat Guru Amrta
Súryánanda Mahá Rája.
O Yoga é uma filosofia prática de vida com mais de 6000 anos, cuja origem provém do
povo Drávida originário do Vale do Indo.
No dia 28 de Junho de 2013 foi aprovado por unanimidade pelos diversos Grupos
Parlamentares o Dia Mundial do Yoga que se comemora a 21 de junho – data muito
importante que corresponde ao Solstício de Verão, dia mais importante do ano.
A prática regular do Yoga proporciona imensos benefícios aos níveis físico, emocional,
mental e psicológico. Permite a saúde e bem-estar sem o recurso a medicamentos,
combate fortemente o stress; fortalece o sistema imunitário e o aparelho endócrino;
exponencia a auto-confiança e rejuvenesce; fomenta o términus da solidão interior,
ensina a manter ao nível emocional a positividade e a criatividade; recoloca o
praticante retemperado e vigoroso, proporcionando também um sono biológico
noturno de máxima qualidade entre muitos outros benefícios.
Seguidamente a turma foi gentilmente convidada a praticar Yoga com a monitora
Sandra Grilo Alexandre e verificou-se uma alegre receptividade por parte de todos os
intervenientes.
A aula decorreu de uma forma muito tranquila, serena e com uma forte energia.
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Inicialmente foram solicitados a sentarem-se. Nessa sequência foram exemplificadas
diversas formas, no sentido de se sentirem confortáveis na sua prática individual,
colocando as mãos em Shiva Mudrá, explicando-se que é diferente no homem e na
mulher. Solicitou-se ainda que fechassem os olhos e fizessem uma introspeção,
concentrando-se no seu interior, serenando os pensamentos e efetuassem uma
respiração nasal, inspirando e expirando pelo nariz de forma suave.
Em seguida, a monitora Sandra sugeriu que fechassem as mãos deixando os polegares
esticados e estendessem o braço esquerdo, deixando o braço direito mais próximo do
globo ocular à distância possível de poderem focar o polegar, devendo alternar esse
foco entre o polegar direito e o esquerdo. Foi explicando que uma das 14 Disciplinas
Técnicas fundamentais desta prática milenar é o Kriyá – limpeza e tonificação orgânica
e que ajuda a trabalhar a flexibilidade do globo ocular – com a prática do Trátaka neste
caso concreto.
Posteriormente foi pedido que se deitassem com as pernas dobradas para efetuar a
aprendizagem da respiração e dos ritmos respiratórios, colocando a mão direita no
coração e a esquerda no abdómen, sentindo assim a alternância do ar nesta zona, ao
expirar e inspirar através do nariz e os seus efeitos abdominais.
A aula foi prosseguindo com uma das 14 Disciplinas Técnicas principais do Yoga – os
Ásana - posições Psicobiofísicas, a mais fácil de demonstrar e mais conhecida. Assim,
foi pedido aos jovens praticantes que em posição erecta com os pés juntos, esticassem
os braços na vertical, junto às orelhas e unissem as mãos, dando o seu melhor e assim
permanecessem. Enquanto isso, a monitora foi explicando que os Ásana trazem
benefícios, não só ao nível dos músculos e articulações estimulando a sua flexibilidade
e força, mas também ao nível do sistema nervoso, aparelho endócrino/hormonal,
oxigenação cerebral, órgãos e sistemas circulatórios (sanguíneo e linfático).
Em seguida, foi solicitado que afastassem os pés 4 a 5 palmos se possível e descendo a
mão esquerda sobre a perna esquerda deixassem o tronco laterofletir à esquerda,
passando o braço direito por cima da cabeça em forma de meia-lua, saboreando a
posição – Chandrásana. Depois de desfazer com harmonia efetuaram o Ásana para o
lado direito.
De seguida foi pedido que baixassem o tronco em frente e soltando suavemente os
braços, os ombros, o pescoço e a cabeça, descontraíssem nesta agradável posição,
sentindo a gravidade a atuar sobre o tronco, continuando a inspirar e expirar pelo nariz
e abdómen, o que proporciona um grande alongamento nas zonas cervical, dorsal e
lombar.
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Na posição de pé, agora com os pés juntos, foi pedido que colocassem as mãos na
cintura e inclinassem a cabeça e a coluna vertebral retrofletindo e assim
permanecessem saboreando os seus efeitos.
Terminado este Ásana foi solicitado que passassem à posição horizontal e elevassem
as pernas na vertical, mantendo os pés juntos e colocando os braços estendidos junto
ao tronco com as mãos viradas para cima.
Ao terminar a sequência dos Ásana ficaram deitados e acomodados no solo, sentindo o
corpo serenar – Yoganidrá ou relaxamento – que ajuda a descontrair naturalmente e a
eliminar tensões naturais…
No final do relaxamento foi-lhes oferecido uma flor como agradecimento pela sua
presença. O que serviu para se concentrarem visualizando e permitindo assim a
estabilidade mental através de uma pequena meditação.
Ao longo de toda a aula foram sendo corrigidas as posições com suavidade.
Quando a aula terminou a monitora foi assolada com um grande contentamento e
regozijo espelhado nos rostos deste maravilhoso grupo com agradecimentos e
cumprimentos, bem como questões sobre onde poderiam praticar e onde se dirigir
para efetuar as inscrições.
Foram presenteados com boletins, flyers, calendários e abraços repletos de carinho e
alegria.

Março, 2014
Pedro Capinha
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ANEXO Nº17

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE ARTES
CÉNICAS (JOGRAIS)
NA SEMANA DA LEITURA
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Semana da Leitura de Leiria
Na semana de 17 a 22 de Março de 2014, comemorou-se a Semana da Leitura na
Biblioteca Afonso Lopes Vieira, uma iniciativa do Município de Leiria/Biblioteca
Municipal. Esta contou com a participação do Grupo de Artes Cénicas (Jograis) do
Programa IPL60+, que fez a sua apresentação no dia 19 de Março, pelas 14.30h. O
grupo recitou 14 poemas na presença de crianças e seniores que visitaram a Biblioteca,
durante a tarde.
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ANEXO Nº18
EXPOSIÇÃO DE JORNAL DE PAREDE
REGISTOS IPL60+
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“Jornal de Parede” – Exposição Fotográfica

Esteve patente, entre os dias 24 de fevereiro e 7 de março, no átrio principal da ESECS, uma
exposição intitulada Jornal de Parede – “Registos IPL60+”.
Nesta exposição, foram apresentados alguns dos principais registos fotográficos das atividades
dinamizadas pelos estudantes do Programa IPL 60+, durante o ano letivo de 2012/2013 e o 1º
semestre de 2013/2014.
Este foi um trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Linguagem Multimédia, do
curso de licenciatura em Animação Cultural, coordenada pelo Professor Andrzej Kowalski.
A iniciativa foi organizada pelos alunos do Programa IPL 60+ que frequentaram essa unidade
curricular.
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ANEXO Nº19

JUNTOS PELA MÚSICA
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“Juntos pela Música”
No dia 24 de Abril de 2014, realizou-se um convívio do Programa IPL60+ com a
apresentação da Tum’Acanénica, tuna mista da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais de Leiria, no pátio exterior da ESECS, aberto a toda a comunidade académica.
Esta iniciativa teve como como principal objetivo promover o encontro de gerações,
através de música
No final da atuação o grupo reuniu-se na sala de convívio do IPL60+ para fazer um
pequeno lanche partilhado, dando lugar à convivência e à interação entre os alunos
seniores

e

os

alunos

das

Licenciaturas

que

pertenciam

à

Tuna.
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Cartaz de divulgação
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ANEXO Nº20

DESLOCAÇÃO DO GRUPO DE SENIORES
A BADAJOZ
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
PROGRAMA IPL60+

RELATÓRIO
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE
ESTUDANTES SENIORES
COM UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE
EXTREMADURA

Badajoz
31 de março a 4 de abril de 2014
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Introdução
No sentido de dar continuidade ao intercâmbio que se vem desenvolvendo entre o
Instituto Politécnico de Leiria e a Universidade da Extremadura - Espanha, de 31 de
março a 4 de abril de 2014, o Programa IPL60+ viajou até à cidade de Badajoz com um
grupo de 13 estudantes, acompanhados por um estagiário do curso de licenciatura em
Animação Cultural (ESECS).
Através do presente relatório pretendemos fazer uma breve descrição e avaliação das
atividades realizadas, bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social
(SAS), do Instituto Politécnico de Leiria, para a concretização da iniciativa.
Descrição das atividades
O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação da
Universidad de Mayores de Extremadura (UMEX), tendo este sofrido algumas
alterações mediante sugestão dos responsáveis do Programa IPL60+ e de outras
situações adversas.

Dia 31 de março
A partida para a cidade Badajoz (Espanha) fez-se junto ao portão principal da ESECS
(Campus 1) pelas 9:00, no dia 31 de março de 2014. Após três horas de viagem, o
grupo de 13 estudantes do Programa IPL60+ chegou à Universidade de Extremadura
(Campus de Badajoz) onde foi recebido
carinhosamente pelos estudantes seniores
da UMEX. Às 13:00 (fuso horário de
Espanha) o grupo foi conduzido para o
Salón de Grados da Faculdade de Educação
onde se realizou a receção oficial. Este
momento contou com a presença do
Decano

da

Faculdade

de

Educação,

Prof. Zacarías Calzado, do Diretor do Programa de Mayores, Prof. Florentino Blázquez,
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e da coordenadora do IPL60+, Prof. Luísa Pimentel, que dirigiram algumas palavras de
boas-vindas, apresentaram o plano de atividades e entregaram as lembranças.

Pelas 14:30 teve lugar ao almoço no
refeitório do campus universitário. Após o
almoço o grupo de estudantes do IPL60+
dirigiu-se ao Hotel Condedu, onde ficou
alojado durante este período. Durante a
tarde, o grupo deu um passeio pelo centro
da cidade, recolhendo-se ao fim do dia para
jantar.

Dia 1 de abril
O dia 1 de abril teve início com uma
conferência designada: “Extremadura ayer,
hoy y mañana” (Extremadura ontem, hoje e
amanhã), dinamizada pelo Prof. Blázquez,
no Salón de Grados da Facultade de
Educação.
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Pelas 12:00 teve lugar à visita guiada pelo campus universitário, onde os estudantes
tiveram oportunidade de visitar os edifícios mais importantes, bem como a biblioteca
universitária. Após a visita os estudantes dirigiram-se ao restaurante da Faculdade de
Ciências para almoçar.

Pelas 17:00 retomaram as atividades. Desta vez os estudantes do IPL60+ puderam
assistir a algumas aulas específicas da UMEX. Estes dividiram-se em dois grupos e no
primeiro bloco assistiram à aula de
História Contemporânea, lecionada pelo
Prof. Chaves, e à aula de Etnias do
Mundo, lecionada pelo Prof. González.
No

segundo

bloco,

os

estudantes

assistiram à aula de Filosofia, lecionada
pelo Prof. Lobato, e à aula de História da
Extremadura: Trabalhos de investigação,
lecionada pelo Prof. Chaves.
Por volta das 20:00 os alunos regressaram ao Hotel para jantar.
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Dia 2 de abril
No dia 2 de abril realizou-se uma visita à cidade de Mérida, uma das cidades mais
antigas da Península Ibérica. O grupo de seniores saiu de Badajoz pelas 10:00,
acompanhado por duas responsáveis do Programa de Mayores.
Durante o período da manhã, os estudantes tiveram oportunidade de conhecer um
pouco mais da história da cidade, visitando a Alcáçova, o Teatro Romano e alguns
pontos importante da mesma.

Pelas 14:30 o grupo reuniu-se no restaurante “El Alfarero” para almoçar, seguindo-se o
momento de convívio entre portugueses e espanhóis.
Durante o período da tarde, o grupo visitou o Museu Nacional de Arte Romana, onde
puderam ver estruturas, utensílios, estátuas e vestígios da passagem dos romanos pela
Península Ibérica. Todas as visitas foram acompanhadas pela Dª Olga Luengo Quirós,
que se mostrou sempre disponível para esclarecer as dúvidas que iam surgindo.
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Dia 3 de abril
No dia 3 de abril, o grupo realizou mais uma visita, desta vez ao centro histórico da
cidade de Badajoz, acompanho pelo Prof. Lobato e alguns estudantes do Programa de
Mayores. Estes tiveram a oportunidade de visitar locais como: Praça Alta, Alcáçova
Árabe, Museu Arqueológico e outros pontos de interesse da cidade.

Após a visita, o grupo dirigiu ao campus universitário para o almoço de convívio entre
os estudantes seniores portugueses e os estudantes seniores espanhóis. Durante o
almoço houve momentos de muita alegria e diversão.

Pelas 17h, os estudantes do IPL60+ dirigiram-se à Faculdade de Educação para assistir
a mais uma aula de Biodiversidade e Geodiversidade na Extremadura, lecionada pelo
Prof. Corrales. Esta contou com a participação especial do estudante do Programa de
Mayores Fernando Alcántara, que apresentou um documentário sobre o Rio Guadiana.
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Dia 4 de abril
No dia 4 o grupo de estudantes do IPL60+ visitou Olivenza, cidade que outrora foi
portuguesa. No período da manhã puderam visitar o centro histórico da cidade, bem
como igrejas e museus que nela existem.

Pelas 13:00, o grupo regressou ao campus universitário para almoçar, antes da viagem
de regresso. Após o almoço houve momentos de convívio entre os seniores, seguindose a despedida.

Pelas 16:30 o grupo de estudantes do IPL60+ regressou a Leiria.

Avaliação
Esta iniciativa teve a colaboração dos Serviços de Ação Social (SAS) do IPL, que
cederam um autocarro para a deslocação do dia 31 de março. A viagem de regresso
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teve de ser assegurada por um autocarro de uma empresa de transportes, dada a
indisponibilidade das viaturas dos SAS e das restantes unidades orgânicas do IPL.
Considera-se que esta experiência é benéfica para os seniores na medida em que se
criam novas amizades e fortalecem laços já existentes. Também as atividades culturais
e recreativas desenvolvidas durante o período em causa são importantes, pois
permitem um aprofundamento de conhecimentos sobre a cultura e as vivências de
outros povos.
Esta iniciativa foi também importante para fortalecer a parceria entre as duas
instituições e para enriquecer a formação do aluno estagiário que acompanhou o
grupo durante toda a estadia.
Verificou-se que os seniores que viajaram até Espanha vieram muito satisfeitos e a
maioria revela que gostaria de repetir a experiência.
No que diz respeito ao plano de atividades, não se verificaram alterações significativas
e todas as iniciativas previstas foram realizadas.

Leiria, 30 de julho de 2014
Vítor Rolo (estagiário do IPL60+)
Luísa Pimentel (coordenadora do IPL60+)
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ANEXO Nº21

DESLOCAÇÃO DO GRUPO DE JOGRAIS
AO CENTRO SÉNIOR DO CENTRO SOCIAL
E PAROQUIAL DOS POUSOS
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Deslocação do Grupo de Jograis ao Centro Sénior do Centro
Social e Paroquial dos Pousos

No âmbito de um estágio curricular desenvolvido no Programa IPL60+, o grupo de
Jograis deslocou-se ao Centro Sénior do Centro Social e Paroquial dos Pousos, pelas 15
horas, no dia 7 de Maio de 2014. Esta atividade tinha com objetivos: levar a poesia aos
idosos institucionalizados; promover o gosto pela leitura/poesia; divulgar o trabalho
desenvolvido pelo grupo de jograis; apelar à solidariedade e ao dever cívico.
O grupo escolheu e preparou algumas poesias que foram apresentadas na instituição.
Os idosos não tiveram só um papel de meros espectadores, existindo no final uma
partilha mútua. Partilhavam essencialmente poesias, adivinhas e pequenas histórias,
proporcionando-se um momento muito agradável.
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ANEXO Nº22

DESLOCAÇÃO DO GRUPO DE JOGRAIS
AO LAR DA NOSSA SRA. DA
ENCARNAÇÃO DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE LEIRIA
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Deslocação do Grupo de Jograis ao Lar da Nossa Sra. da Encarnação da
Santa Casa da Misericórdia de Leiria.
No âmbito de um estágio curricular desenvolvido no Programa IPL60+, o grupo de
Jograis deslocou-se ao Lar de Nossa Senhora da Encarnação em Leiria, pelas 15 horas,
no dia 8 de Maio de 2014.
O grupo escolheu e preparou algumas poesias que foram apresentadas na instituição.
Os idosos não tiveram só um papel de meros espectadores, existindo no final uma
partilha mútua. Partilhavam essencialmente poesias, mas também apresentaram um
conjunto de músicas que foram interpretadas e cantadas pelos idosos,
proporcionando-se um momento muito agradável.
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ANEXO Nº23

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE
ESTUDANTES

114

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
PROGRAMA IPL60+

RELATÓRIO
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES
SENIORES
COM UNIVERSIDAD DE MAYORES DE
EXTREMADURA

Leiria
13 a 18 de maio de 2014
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Introdução
Dando continuidade ao intercâmbio entre a Universidade da Extremadura - Espanha e
o Instituto Politécnico de Leiria, de 13 a 18 de maio de 2014, o Programa IPL60+
recebeu um grupo de 24 estudantes do Programa de Mayores daquela universidade,
acompanhados por dois colaboradores.

Através do presente relatório efetuamos uma breve descrição e avaliação das
atividades realizadas, bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social
(SAS), do Instituto Politécnico de Leiria, para a concretização da iniciativa.

Descrição das Atividades

O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação do
IPL60+, com a colaboração dos representantes dos estudantes seniores, e colocado à
consideração dos responsáveis pela UMEX.

Dia 13 de maio
A chegada dos estudantes seniores da UMEX aconteceu pelas 14.00, tendo sido
recebidos na ESECS pela coordenadora, por um grupo de estudantes seniores do
IPL60+ e pela Tum’Acanémica, que presenteou os presentes com uma breve atuação.
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O almoço decorreu no
restaurante dos SAS, do
Campus 1.

Pelas 16.30 realizou-se a sessão de receção, com a presença do Professor Florentino
Entonado, Diretor do Programa de Mayores da Universidade da Extremadura, que
acompanhou o

grupo

nesse dia. Para além dos
estudantes seniores dos
dois países, estiveram
presentes
Coordenadora

a
do

Programa IPL60+ e a
Vice-Presidente do IPL,
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Doutora Rita Cadima. Este encontro serviu, também, para a coordenadora apresentar
o Programa IPL60+ e o plano de atividades do intercâmbio, bem como para entregar
algumas lembranças aos seniores espanhóis.

Pelas 18 horas, realizou-se um seminário de Gastronomia e Vinhos, dinamizado pelo
Prof. Edgar Lameiras, seguido de um lanche ajantarado, que contou com o apoio
logístico e material
dos SAS. Durante o
evento foi possível
fazer uma prova de
vinhos,

com

um

enólogo convidado.
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Dia 14 de maio
No dia 14 de maio realizou-se uma visita à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar (ESTM - IPL), em Peniche, e uma visita à cidade de Óbidos. Houve ainda
oportunidade de apreciar a orla costeira.

Na ESTM, o grupo de seniores da UMEX e do IPL60+ foi recebido pelos dirigentes da
instituição,

tendo

sido acompanhados
numa

visita

pelas

instalações.
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15 de maio

No dia 15 de maio realizou-se o colóquio “Envelhecendo e Aprendendo: olhares sobre
a aprendizagem nos processos
de envelhecimento ativo”. Os
seniores espanhóis, tal como os
portugueses,

tiveram

a

oportunidade de assistir aos
vários painéis, bem como de
participar nos vários momentos
culturais.
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No painel dedicado ao “Envelhecimento e Aprendizagem na 1ª Pessoa” participaram
vários estudantes do
IPL60+ e um estudante
da UMEX – Fernando
Alcântara Novo.

Os momentos culturais protagonizados pelos
seniores do IPL60+ e da UMEX.
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Ao final da tarde, os visitantes, sempre acompanhados pelos colegas portugueses,
pelos estagiários e pelos colaboradores puderam conhecer a zona ribeirinha da cidade,
através de uma caminhada junto ao
rio Lis.

16 de maio

A manhã do dia 16 de maio foi passada na ESECS. Começou com uma aula de dança e
Atividade Física, orientada pela Prof. Isabel Varregoso.
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De seguida, conheceram alguns espaços e projetos da Escola, nomeadamente o Centro
de Cultura Chinesa (Pagode) e
o Centro de Recursos para a
Inclusão Digital (CRID), onde
contámos com a colaboração
do Dr. Alexandre Soares e da
Doutora

Célia

Sousa,

respetivamente.

A manhã terminou com uma aula de História Local, orientada pela Prof. Alda Mourão.
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Durante a tarde, realizou-se uma visita à Biblioteca José Saramago (IPL) e à Escola
Superior de Tecnologia e Gestão (IPL), em particular às oficinas de Engenharia
Automóvel e aos laboratórios do Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Houve
oportunidade de conhecer melhor o projeto “Mil Brinquedos, Mil Sorrisos”, que
consiste na adaptação de brinquedos para crianças com deficiência, promovido pelo
CRID (visitado nessa manhã). Foi realizada uma demonstração de adaptação de
brinquedos pelos estudantes e docentes do Departamento de Engenharia
Eletrotécnica.

124

O dia terminou com um jantar convívio, organizado pelos estudantes do IPL60+, num
dos restaurantes da cidade.

Dia 17 de maio

Depois de uma manhã livre, durante a qual os seniores puderam passear pela cidade e
realizar as últimas compras, realizou-se um passeio pela zona alta da cidade, com
particular destaque para a visita guiada ao Castelo e o MIMO – Museu da Imagem e do
Movimento.
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Dia 18 de maio

Antes

da

partida

para

Espanha, os seniores tiveram
a oportunidade de usufruir de
um almoço oferecido pelos
proprietários do Hotel São
Luís, onde ficaram alojados.
Este almoço decorreu numa
quinta, em Santarém.
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Divulgação da iniciativa

A

divulgação

da

iniciativa

foi

feita

no

blogue

do

Programa

IPL60+

(http://web.esecs.ipleiria.pt/60mais/) e na página de Facebook do mesmo. Prevê-se,
ainda, que venha a ser publicada uma notícia no próximo número da Revista
Politécnica.

Relevância dos SAS para a concretização da iniciativa

Para a concretização desta iniciativa contámos com o apoio dos SAS, que foi
fundamental para garantir a qualidade do acolhimento aos seniores espanhóis.

Os SAS colaboraram no fornecimento de refeições (almoço diário no restaurante do
campus1, pelo valor de 5€); na organização e confeção do lanche ajantarado, que se
realizou no dia 13 de maio, no restaurante do campus 1 (para o qual forneceram
diversos géneros alimentícios e bebidas, disponibilizaram o espaço e o apoio de uma
funcionária); e ainda na cedência de autocarro para a deslocação ao restaurante,
localizado nos Marrazes, no dia 16 de maio.

Os SAS mostraram, ainda, disponibilidade para ceder o autocarro para a concretização
do passeio pela região, no dia 14 de maio. No entanto, devido à reduzida capacidade
do mesmo (27 lugares), que inviabilizava a deslocação de todas as pessoas
interessadas, houve necessidade de contratar os serviços de uma empresa de aluguer
de viaturas. Foram feitos todos os esforços para encontrar uma solução no interior do
IPL, mas os recursos existentes não estavam disponíveis.

A parceria entre o IPL60+ e os SAS pressupõem uma articulação regular com os
responsáveis pelos vários serviços, concretizada através de diversos contactos
telefónicos ou por via eletrónica. Destacamos a qualidade dos serviços prestados, a
celeridade das respostas e o empenho dos funcionários envolvidos nas várias etapas.
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Conclusão
O Programa foi cumprido na sua totalidade e o balanço final é bastante positivo. Os
seniores espanhóis mostraram uma elevada satisfação com as atividades
proporcionadas, com o modo como foram recebidos e com o empenho de todos os
intervenientes. Essa satisfação é também afirmada pelos responsáveis da UMEX, que
nos dão indicação das longas listas de espera que se formam sempre que são abertas
as inscrições para este intercâmbio.
Para a concretização das diversas iniciativas, contámos com a colaboração dos
responsáveis pelas unidades orgânicas e serviços do IPL, de estudantes de licenciatura,
que realizam os seus estágios no âmbito do Programa IPL60+, de vários docentes, que
dinamizaram as atividades, e de funcionários, que apoiaram na organização das
mesmas.
Há semelhança de anos anteriores, muitas das atividades desenvolveram-se na ESECS.
No entanto, no presente ano, procurámos descentralizar a iniciativa, envolvendo mais
diretamente a ESTG, a ESTM e a Biblioteca José Saramago. A estratégia resultou, tendo
havido uma grande recetividade por parte de responsáveis e colaboradores dessas
unidades orgânicas.
No que concerne ao envolvimento dos seniores portugueses, verificou-se uma maior
participação no presente ano do que em anos anteriores. A maioria dos estudantes do
IPL60+ participa nas iniciativas de forma pontual, de acordo com a sua disponibilidade.
Contudo, há um pequeno grupo que vem participando no intercâmbio há vários anos e
que recebe os seus colegas de forma exemplar, estando presente em todos os
momentos e atividades.

Leiria, 30 de julho de 2014
Luísa Pimentel (coordenadora do IPL60+)
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ANEXO - Programa do Intercâmbio Internacional de Estudantes Seniores - 13 a 18 de maio de 2014

Terça - 13

Quarta - 14

Quinta - 15

Sexta - 16

Sábado - 17

Domingo - 18

09:30 – Aula de dança, com Prof.
Isabel Varregoso (ginásio ESECS)
12:00 – Chegada ao Hotel
Manhã

Distribuição de quartos.

13:00 – Acolhimento na ESECS

Visita cultural pela região

9:00 – Saída de Leiria

Colóquio “Envelhecendo e
Aprendendo”

11:00 – Visita à ESECS (CRID e Pagode

9:30 – Sessão de abertura

Chinês)

Manhã livre

Manhã livre

10:00 – Visita a Peniche
(visita à ESTM - IPL)

12:00 – Aula de História Local, com
Prof. Alda Mourão (auditório 1 ESECS)

Almoço

13:30 - Restaurante SAS – Campus1

13:00 – Almoço na ESTM

15:30 – Momento oficial de
receção (auditório IPL – sede)
Tarde

17:30 – Seminário Gastronomia e
Vinhos, com o Prof. Edgar Lameiras

18:30h – Lanche Ajantarado
(restaurante ESECS)

Campus1
Colóquio “Envelhecendo e

16:00 – Visita a Óbidos

20:00 – Chegada a Leiria

Aprendendo”

19:00 – Caminhada junto ao
rio Lis

(auditório 1 da ESECS)
Jantar

13:00 - Restaurante SAS –

Livre

Livre

13.00 - Restaurante SAS – Campus1

16:00 – Visita à Biblioteca José
Saramago (IPL)

17:00 – Visita à ESTG (IPL)

20h - Jantar de convívio- Tromba Rija

Almoço livre

16.00 - Visita ao
MIMO (Museu da
Imagem e do

Almoço livre

15.00 – Partida
para Badajoz

Movimento) e ao
Castelo de Leiria

Livre
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ANEXO Nº24

CONVÍVIO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMIA PORTUGUESA E
CHINESA
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Semana Cultural Chinesa
No âmbito da “Semana Cultural Chinesa”, que decorreu de 24 a 30 de maio de 2014,
realizou-se no dia 30, pelas 15H30, no Centro de Línguas e Cultura Chinesas – ESECS,
um convívio internacional de gastronomia portuguesa e chinesa.
Este contou com a presença de alguns estudantes seniores do Programa IPL60+, que
contribuíram levando iguarias típicas portuguesas.
Houve também a oportunidade de experimentar algumas iguarias da cozinha chinesa,
partilhadas pelos estudantes chineses.

131

ANEXO Nº25

COLÓQUIO “ENVELHECENDO E
APRENDENDO – OLHARES SOBRE A
APRENDIZAGEM NOS PROCESSOS DE
ENVELHECIMENTO ATIVO”
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Colóquio “Envelhecendo e Aprendendo – Olhares sobre a
aprendizagem nos processos de envelhecimento ativo”
No dia 15 de Maio de 2014 realizou-se o Colóquio ” Envelhecendo e Aprendendo –
Olhares sobre a aprendizagem nos processos de envelhecimento ativo”, no auditório 2
da ESECS. O evento foi organizado pelo Programa IPL60+, pelo Mestrado em
Intervenção para um Envelhecimento Ativo, pelas licenciaturas em Educação Social e
em Serviço Social, e pelo Centro de Investigação Identidades e Diversidades (CIID).
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Auditório 2 ESECS

Organização:
Programa IPL60+
Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo
Licenciatura em Educação Social
Licenciatura em Serviço Social
Centro de Investigação Identidades e Diversidades (CIID – IPL)

Comissão Científica
Baltazar Ricardo Monteiro
Célia Jordão Silva
Cristóvão Margarido
Isabel Varregoso
José Laranjo Marques
Luísa Pimentel
Pedro Silva
Ricardo Vieira
Rosanna Barros
Sara Mónico Lopes
Susana Faria
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Enquadrando…
A Aprendizagem ao Longo da Vida impõe-se como uma das pedras basilares da reflexão e da
intervenção para um Envelhecimento Ativo. Muitas têm sido as iniciativas que visam promover
o acesso dos seniores a oportunidades de formação, facilitando a sua integração em espaços
de aprendizagem e reforçando o seu papel de detentores de saberes relevantes para as
restantes gerações.
Em 2008, o IPL aliou-se a este movimento e volvidos quase 6 anos sobre a implementação do
Programa IPL60+ é chegado o momento de refletir sobre a prática. Neste evento, junta-se um
conjunto de atores que, pela investigação realizada, pela dinamização de projetos na área ou
pela participação nos mesmos, nos trarão perspetivas diversas e enriquecedoras.

Objetivos
- Refletir sobre o papel da aprendizagem ao longo da vida na promoção de um envelhecimento
ativo
- Problematizar as questões da aprendizagem ao longo da vida, tendo em conta as políticas
educativas e os seus públicos-alvo
- Divulgar experiências de participação em programas da formação sénior
- Disseminar resultados de investigações sobre motivações e implicações da participação em
programas de formação sénior

Programa
9.00 – Abertura do secretariado
9.30 – Sessão de abertura
10:00 – I Painel – Envelhecimento Ativo e Aprendizagem ao Longo da Vida
Moderado por: Ricardo Vieira (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais)
- Razões Psicológicas para um Envelhecimento Ativo
António Fonseca (Universidade Católica do Porto)
- As UTIS como Exemplo de Envelhecimento Ativo
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Luís Jacob (RUTIS)
- Viver ou Sobreviver depois da Reforma
Baltazar Ricardo Monteiro (Escola Superior de Saúde de Leiria) e Patrícia
Santos (Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo)

11:15 – Lançamento do livro “Envelhecimento, saúde e doença”, de António Fonseca (org.)
11:30 – Intervalo
11:45 – II Painel – A Formação Sénior no IPL
Moderado por: Pedro Silva (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais)
- O Programa IPL60+: práticas e resultados
Luísa Pimentel e Susana Faria (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais)
- O contributo da Atividade Física para o Envelhecimento Ativo: o exemplo do IPL60+
Isabel Varregoso e Ana Comprido (Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais)

12:30 – Apresentação de Jograis – Grupo Cénico do IPL60+
12:45 – Almoço
14:30 – III Painel – Olhares Intergeracionais sobre Experiências de Aprendizagem
Moderado por: José Laranjo Marques (CIID)
- Aprender no Curso da Vida: as Políticas de Educação de Adultos e o Ensino Superior
em Portugal
Sara Mónico Lopes (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais) e Rosanna
Barros (Universidade do Algarve)
- Relações Intergeracionais: A Arte de Envelhecer Aprendendo com os Jovens
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Marisa Vieira (Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo)
- Ser Ativo no Programa IPL60+: um Olhar sobre as Motivações e os Impactos na Vida
Quotidiana dos Estudantes Seniores
Rita Paulos (Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo)

15:45 - Apresentação do livro “Abrindo Caminhos para uma Educação Transformadora.
Ensaios em Educação Social, Filosofia Aplicada e Novas Tecnologias”, de Rosanna Barros &
Deise Choti (Orgs.)
16:00 – Intervalo
16:15 - IV Painel – Envelhecimento e Aprendizagem na 1ª Pessoa
Moderado por: Cristóvão Margarido (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais)
Partilha de Experiências por Estudantes do IPL60+
Maria José Reis, Maria Preciosa Ferreira e José Júlio (Programa IPL60+)
Partilha de Experiências por Estudantes da Universidad de Mayores de Extremadura

17:00 – Momento musical com a SessenTuna (Tuna do IPL60+) e com o Grupo de Estudantes
de Linguagem Musical e Voz, orientado pela Prof. Ana Margarida Carreira (Licenciatura em
Animação Cultural)

Iniciativa paralela:
“Todos estamos a envelhecer: trate da sua saúde” – Exposição de trabalhos de estudantes
da UC de Gerontomotricidade (3º ano 2013/2014), da Licenciatura de Desporto e Bem-Estar ·
ESECS

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição
Inscrições até 9 de maio
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ANEXO Nº26

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA
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Comemorações do Dia Mundial da Criança

No âmbito das comemorações do dia Mundial da Criança, iniciativa que se tem vindo a
realizar em anos anteriores e a qual a ESECS se tem vindo a associar, o Programa
IPL60+ apresentou dois ateliers designados por: “A Dança com os Avós” e o outro por
“Conta-me uma História: A História do Nabo Gigante”.
Esta iniciativa realizou-se, no estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, no dia 4 de
Junho de 2014.
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ANEXO Nº27

CONCURSO DE FOTOGRAFIA: “A CIDADE
QUE ME ACOLHE”
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Concurso de Fotografia: “A cidade que me acolhe”
O concurso de fotografia “A cidade que me acolhe” realizou-se de 12 de Maio a 6 de
Junho de 2014, no âmbito de um estágio curricular no Programa IPL60+. Este concurso
pretendia envolver todos os alunos da ESECS de forma a criar uma ligação mais
próxima com a cidade que os acolhe, através da imagem captada com a fotografia.
Após o fecho do concurso deu-se lugar à exposição, com o mesmo nome, das
fotografias dos participantes. Esta decorreu do dia 11 ao dia 24 de Junho na parede de
exposições junto ao auditório 1 na ESECS. Os prémios foram entregues na sessão de
encerramento do ano letivo.

Ilustração 1 Exposição "A cidade que me acolhe"

Ilustração 2 Entrega de prémios
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Programa IPL60+
Regulamento
Concurso fotográfico: A cidade que me acolhe
12 de Maio a 6 de Junho

1. Enquadramento
Surge o presente no âmbito do estágio curricular de Animação Cultural no Programa IPL60+ e
pretende envolver todos os estudantes da ESECS, de forma a criar uma ligação mais próxima
com a cidade que os acolhe, através da imagem captada pela fotografia. Com esta atividade,
de cariz não-verbal a nível comunicativo, possibilita-se uma interação entre o fotógrafo e o
público, através do estímulo visual.
Uma vez que a ESECS conta com muitos estudantes vindos do estrangeiro, através do curso de
Tradução e Interpretação Português/Chinês e do Programa Erasmus, bem como com a
presença de várias gerações (alunos jovens, adultos e seniores), o tema escolhido pretende
promover a partilha e apelar à participação de todos.
2. Temática
O título deste concurso é “A cidade que me acolhe”. Pretende-se que os participantes captem
algumas imagens onde estejam representados elementos do património histórico, cultural e
natural ou gentes da cidade de Leiria, bem como outros elementos que achem relevantes. É
importante que estes mostrem a sua relação com a cidade que os acolhe.
3. A quem se destina
O Concurso é aberto a todos os estudantes inscritos na Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais de Leiria.
4. Calendarização
O concurso decorrerá do dia 12 de Maio ao dia 6 de Junho de 2014 e a exposição das
fotografias terá lugar de 10 a 24 de Junho no espaço de exposições, junto ao auditório 1 na
ESECS.
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5. Regras do concurso
5.1 Cada participante só pode entregar uma fotografia em papel fotográfico, medida
15cm por 20cm (A5);
5.2 A inscrição é gratuita e será feita no ato de entrega da fotografia (nome, curso, nº
aluno, contactos).
5.3 As fotografias devem ser entregues (em mão) no gabinete do Programa IPL60+ até
ao dia 6 de Junho, inclusive.
5.4 Serão expostas e levadas a concurso as primeiras 25 fotografias entregues;

6. Votação
A votação pode ser feita por qualquer estudante, funcionário, docente, não docente,
ou mesmo visitante da escola que o queira fazer. Apenas deve colocar o respetivo voto
na caixa (identificada) que será colocada junto da exposição; esta estará disponível no
dia 17 de Junho das 10h30-12h e das 15h-16h30 e no dia 18 de Junho das 10h3011h30 e das 18h-19h na presença de um representante do concurso.
7. Prémios
Haverá prémios para o 1º, 2º e 3º lugar e certificado de participação para todos os
inscritos.

Contacto: ipl60mais@hotmail.com
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ANEXO Nº28

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO
LETIVO
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Festa de Encerramento ano letivo 2013/2014

No dia 18 de junho de 2014 realizou-se a festa de encerramento do ano letivo
2013/2014 do Programa IPL60+, pelas 16H30, no auditório 2 da ESECS.
Contámos com as atuações do Grupo de Artes Cénicas, que interpretou uma peça
comemorativa dos 40 anos do 25 de Abril e do Grupo Coral da turma de Linguagem
Musical e Voz. Foi feito um breve balanço das atividades desenvolvidas ao longo do
ano, a apresentação do projeto Histórias Digitais e a entrega de diplomas.
Foram, ainda, revelados os vencedores do Concurso de Fotografia “A cidade que me
acolhe” e entregues os respetivos prémios.
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ANEXO Nº29
PROJETO “A MATEMÁTICA DOS
NOSSOS AVÓS”
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ANEXO Nº30
INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA
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