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INTRODUÇÃO

O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2014/2015, 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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1. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
1.1.

Evolução do número de estudantes
Gráfico nº1
Evolução do nº de estudantes por ano letivo
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Depois de vários anos de crescimento da procura, que atingiu o seu auge no ano letivo
de 2011/2012, o número de pessoas inscritas1 estabilizou, não tendo sofrido oscilações
significativas nos últimos anos.
O mesmo se pode constatar quando analisamos o gráfico nº 2, que nos apresenta o
número de pessoas inscritas por semestre. Olhando para estes dados, percebemos
que, com exceção do ano letivo 2010/2011, o número de estudantes no segundo
semestre é mais reduzido. Isto significa que há um conjunto de pessoas que
frequentam somente o primeiro semestre e não renovam a sua inscrição no semestre
seguinte.

1

As inscrições no Programa IPL60+ são semestrais, logo, uma pessoa que se inscreva no 1º semestre
pode não se inscrever no 2º e vice-versa. Do ponto de vista da análise estatística, definiu-se o número de
pessoas inscritas no ano letivo como os inscritos em pelo menos um dos semestres desse ano. Assim,
uma pessoa inscrita nos dois semestres contou como uma inscrição no ano letivo e não como duas.
De realçar que o ano 2007/2008 só teve um semestre. O Programa teve início em março de 2008, logo
os dados reportam-se exclusivamente ao segundo semestre.
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Gráfico nº 2
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Grande parte das pessoas que se inscreveram no ano letivo em análise (2014/2015) já
frequentava o Programa. Como podemos verificar pelos dados constantes na tabela
nº1, a taxa de permanência2 situa-se nos 83%. Isto significa que das 102 pessoas que
se inscreveram no ano letivo, 85 já tinham frequentado o Programa em anos
anteriores, mesmo que com interrupções.
De realçar que 1 dos estudantes do ano letivo 2014/2015 estava inscrito há 8 anos
(deste o primeiro ano de funcionamento) e 12 % (12 pessoas) há 7 anos.
A taxa de rejuvenescimento3 situa-se nos 17%, ou seja, encontramos 17 novos inscritos
no ano letivo 2014/2015, que na tabela nº1 surgem como inscritos há 1 ano.

2

Definimos a taxa de permanência como o número de pessoas que já se inscreveram em anos letivos
anteriores, face ao total de inscritos.
3

Definimos a taxa de rejuvenescimento como o número de pessoas que se inscreveram pela primeira
vez no ano letivo em análise, face ao total de inscritos.
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Tabela nº1 - Distribuição dos inscritos em 14/15 por nº de anos frequentados
Nº anos no IPL60+

Nº alunos

Percentagem

1

17

17%

2

15

15%

3

9

9%

4

15

15%

5

12

12%

6

21

21%

7

12

12%

8

1

1%

Total do ano letivo

102

100%

Gráfico nº3
Comparação entre o nº de novos e de antigos estudantes, por ano
letivo
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Outra forma de compreendermos a oscilação do público-alvo é olhando para as taxas
de renovação de inscrição. Através dos dados da tabela nº2 percebemos, por exemplo,
que 77% das pessoas que se inscreveram no ano letivo de 2013/2014 renovaram a sua
inscrição no ano letivo de 2014/2015. Uma análise global permite constatar que em
todos os anos a maioria dos seniores manteve o seu interesse em frequentar o
Programa.

Tabela nº2- Taxa de renovação4 por ano letivo
Ano letivo

Total (anual) de

Número de renovações

Estudantes

no ano seguinte

2007-2008

17

11

65%

2008-2009

65

42

65%

2009-2010

113

76

67%

2010-2011

127

97

76%

2011-2012

150

89

59%

2012-2013

105

82

78%

2013-2014

104

80

77%

2014-2015

102

-

-

1.2.

Taxa de renovação

Distribuição dos estudantes por género
Gráfico nº4
Estudantes por género
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4

Definimos a taxa de renovação de um ano letivo como o número de pessoas que estando inscritas
nesse ano também já estiveram no ano anterior, face ao total de inscritos.
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Como podemos constatar através do gráfico n.º 3, o Programa IPL60+ é procurado
predominantemente por seniores do sexo feminino, representando 72% dos
estudantes. Esta tem sido uma regularidade desde o início do Programa.

1.3.

Distribuição dos estudantes por idade

Gráfico nº 5
estudantes por idades
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 53 e os 80 anos, sendo que a sua maioria pertencia à faixa
etária dos 60-69 anos (66%). Não é, portanto, uma população muito envelhecida.
Também esta tendência se mantém desde o início do Programa.
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1.4.

Distribuição dos estudantes por habilitações literárias
Gráfico nº 6
estudantes por habilitações académicas
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Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
em 2014/2015 são a licenciatura (36,3%), o 3º ciclo do ensino básico (26,5%) e o
ensino secundário (17,6%).

1.5.

Distribuição dos estudantes por profissão exercida
Gráfico nº 7
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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 (38%), com uma representatividade muito significativa dos
professores (de vários níveis de ensino). Segue-se o Pessoal Administrativo (25%) e os
Técnicos e Profissões de Nível Intermédio (15%).
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 nº8
estudantes por local de residência
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Quanto ao local de residência, a grande maioria dos estudantes inscritos no ano letivo
de 2014/2015 reside no concelho de Leiria (98%) e os restantes no concelho da
Batalha. O local de residência parece estar relacionado com as preferências em relação
às escolas frequentadas. Assim, como se poderá verificar nos gráficos que se seguem,
os seniores escolhem as unidades curriculares das licenciaturas ministradas nas escolas
localizadas em Leiria (ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, ESSLei 11

Escola Superior de Saúde e ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão) em
detrimento das unidades curriculares das escolas localizados em Caldas da Rainha
(ESAD.CR - Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha) e em Peniche (ESTM
- Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar).

1.7.

Distribuição dos estudantes por escola do IPL

Gráfico nº9
estudantes por escola
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As escolhas dos estudantes seniores recaíram nas licenciaturas ministradas pela Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais (85%), seguidas pelas ministradas na Escola
Superior de Tecnologias e Gestão (9%) e na Escola Superior de Saúde (5%). De realçar
que há estudantes seniores que se inscrevem em unidades curriculares de duas
escolas.

12

1.8.

Distribuição dos estudantes por licenciatura

Gráfico nº10
Estudantes por licenciatura
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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 foram Comunicação Social e Educação Multimédia
(CSEM), Educação Básica e Relações Humanas e Comunicação Organizacional (RHCO).
De salientar que o número de inscrições em cursos é superior ao número total de
estudantes, uma vez que há pessoas que escolhem unidades curriculares de vários
cursos em simultâneo.
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1.9.

Unidades curriculares (de licenciatura) mais escolhidas

Tabela 3 – Unidades curriculares mais escolhidas no 1º Semestre 2014-2015

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Inglês I (A)

14

Expressão Musical

8

Sociologia da Família

7

História Social e Política Contemporânea

6

Linguagem Teatral

5

Castelhano I (A)

5

História de Portugal Séc. XX

4

Temas do Mundo Contemporâneo

4

História Universal Séc. XX

4

Comunicação em Língua Portuguesa

4

Literatura para a Infância

4

Prevenção e Primeiros Socorros

4

História da Cultura Portuguesa

3

Oficina de Som e Imagem

3

Linguística do Português I

3

História de Portugal

3

Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice

3

Tabela 4 – Unidades curriculares mais escolhidas no 2º Semestre 2014-2015

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Inglês I (A)

9

História Local e Cidadania para o Património

7

Língua Estrangeira - Castelhano I

6

História Universal Séc. XX

6

Antropologia Social e Cultural

6

Laboratório Multimédia

5

Chinês II

5

Literatura Portuguesa II

5

Tecnologia Automóvel II

4
14

Semiologia

3

Comunicação em Língua Portuguesa (A)

3

Sociologia e Antropologia da Educação

3

Língua Estrangeira (Francês)

3

História de Portugal II

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.
No segundo semestre emergiu o interesse pela tecnologia automóvel, especialmente
por parte de alguns seniores que decidiram investir na aprendizagem na área da
engenharia automóvel.
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. As unidades curriculares específicas do Programa não contemplam formas
de avaliação.
No 1º semestre, somente 5,3% dos estudantes realizaram provas. No 2º semestre a
percentagem foi semelhante - 5,5%.
Temos encontrado uma regularidade na análise deste indicador: as pessoas que se
submetem a avaliação tendem a ser as mesmas ao longo dos anos. Ou seja, são,
15

preferencialmente, pessoas que escolhem somente unidades curriculares de
licenciatura e que já realizam avaliação há vários anos.

Tabela 5 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 1º Semestre - 2014-15
Identificação do
estudante

Unidade Curricular

Classificação
obtida

Gestão de empresas e projetos de comunicação

12

Psicologia da Educação

14

Estudante B

Temas do Mundo Contemporâneo

17

Estudante C

Temas do Mundo Contemporâneo

17

Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem

10

Sociologia da Família

14

Temas do Mundo Contemporâneo

17

Estudante A

Estudante D

Estudante E

Tabela 6 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 2º Semestre - 2014-15
Unidades Curriculares

Classificação
obtida

Psicossociologia das organizações

16

Economia

14

Estudante B

História Universal Século XX

15

Estudante C

História Universal Século XX

15

Psicologia do desenvolvimento

12

Seres vivos e Ambiente

10

Arquitetura de Computadores

12

Aplicações para a internet

9

Sistemas Operativos

12

Matemática Discreta

10

Identificação do
estudante

Estudante A

Estudante D

Estudante F

16

Tabela 7 – Estudantes que se submeteram a avaliação em UC anuais - 2014-15
Identificação do
estudante

Unidade Curricular

Classificação
obtida

Estudante B

Castelhano

11

Estudante C

Castelhano

14

1.11.

Número de Unidades Curriculares e Projetos frequentados

Os seniores podem inscrever-se em 5 unidades curriculares ou projetos específicos
(pagos), por semestre, sendo que têm de se inscrever, obrigatoriamente, em uma UC
de licenciatura. A grande maioria inscreve-se em 2 ou 3 UC/Projetos, sendo,
habitualmente, uma UC de licenciatura e uma específica do IPL60+. Assim, no 1º
semestre, 64,2% dos seniores inscreveram-se em duas UC/Projetos e 24,2% em três.
No 2º semestre, a proporção foi de 65,9% e 19,8%, respetivamente.

Tabela 8 – Total de UC e Projetos frequentados - 1º Semestre
Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular/Projeto

11

11,6%

2 Unidades Curriculares/Projeto

61

64,2%

3 Unidades Curriculares/Projeto

23

24,2%

Total

95

100%

Tabela 9 – Total de UC e Projetos frequentados - 2º Semestre
Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular/Projeto

11

12,1%

2 Unidades Curriculares/Projeto

60

65,9%

17

3 Unidades Curriculares/Projeto

18

19,8%

4 Unidades Curriculares/Projeto

2

2,2%

Total

91

100%

Como referimos a propósito das tabelas anteriores, a grande maioria dos seniores só
se inscreve em uma unidade curricular de licenciatura. Contudo, alguns optam por
frequentar várias, sendo que o seu interesse se centra, preferencialmente, na
formação ministrada no âmbito das licenciaturas. Nas tabelas que se seguem podemos
verificar que no 1º semestre só 16,9 % dos inscritos frequentaram mais de uma UC de
licenciatura e que no 2º semestre essa percentagem foi de 8,7%.

Tabela 10 – Número de UC de licenciatura frequentadas -1º Semestre 2014-15

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

% de inscritos

1 Unidade Curricular

79

83,2%

2 Unidades Curriculares

13

13,7%

3 Unidades Curriculares

3

3,2%

Total

95

100%

Tabela 11 – Número de UC de licenciatura frequentadas - 2º Semestre 2014-15

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

% de inscritos

1 Unidade Curricular

83

91,2%

2 Unidades Curriculares

4

4,4%

3 Unidades Curriculares

3

3,3%

4 Unidades Curriculares

1

1,0%

Total

91

100%
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Outro dado relevante prende-se com o número de pessoas que escolhe frequentar
somente unidades curriculares de licenciatura, em detrimento das UC ou dos projetos
exclusivos do IPL60+. Como já referimos, são poucas as pessoas que fazem essa opção,
limitando-se a 21 (22% do total de 95 inscritos) no primeiro semestre e a 16 (17,6% do
total de 91 inscritos) no segundo, com a seguinte distribuição:

Tabela 12 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 1º Semestre 2014-15

Nº de Unidades Curriculares (licenciatura)

Nº de inscritos

1 Unidade Curricular

11

2 Unidades Curriculares

7

3 Unidades Curriculares

3

4 Unidades Curriculares

0

Total de inscritos só em UC de licenciatura
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Tabela 13 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 2º Semestre 2014-15

Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

1 Unidade Curricular

11

2 Unidades Curriculares

1

3 Unidades Curriculares

3

4 Unidades Curriculares

1

Total de inscritos só em UC de licenciatura

16
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2. ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS
Como acabámos de afirmar, para além da frequência de unidades curriculares das
licenciaturas, os estudantes do IPL60+ têm a possibilidade de frequentar unidades
curriculares ou projetos especificamente criados 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.

2.1.

Atividades regulares

Tabela 14 – Unidades curriculares e projetos específicos sujeitos a pagamento
ATIVIDADES SUJEITAS A PAGAMENTO

ATIVIDADES
Introdução à Informática (1º
semestre)
Introdução à Internet (2º semestre)
(2 sessões semanais de 1:30)

RESPONSÁVEIS

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

Vítor Rolo (estudante ao abrigo
do Programa FASE – SAS)

7

5

Sidolina Santos (docente ESTG)

50

49

Jean Mercereau (docente ESTG)

21

27

Joaquim Esperança (docente
ESECS)

12

10

(programa em anexo nº3)
Software de Produtividade (1º
semestre)
Redes Sociais e Álbuns Digitais (2º
semestre)
(2 turmas - 1 sessão semanal de 3
horas por turma)

(programa em anexo nº4)
INGLÊS INICIAÇÃO
(2 sessões semanais de 1:30)

(programa em anexo nº5)
ATIVIDADE FÍSICA
(3 sessões semanais de 1h)

(programa em anexo nº6)
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As unidades curriculares específicas do Programa mais procuradas continuam a ser as
da área das TIC, tendo-se constituído 6 turmas no ano letivo em análise (uma de
iniciação e duas de nível intermédio em cada semestre).
Em simultâneo, mantem-se o elevado interesse pela aprendizagem da língua inglesa.
Foi constituída uma turma de Inglês Iniciação, que funcionou em ambos os semestres.
Estas unidades curriculares, bem como as aulas do Projeto de Atividade Física, foram
lecionadas por docentes do IPL, com competências na área.
A lecionação das UC de TIC iniciação (Iniciação à Informática e Iniciação à Internet), foi
assegurada por um estudante de mestrado, colocado através do Programa FASE. Foi
ainda possível contar com a colaboração de jovens estudantes das licenciaturas que, a
título voluntário, apoiaram os seniores no seu processo de aprendizagem.

Tabela 15 – Atividades e projetos gratuitos

ATIVIDADES GRATUITAS

ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

DANÇA
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS
– colaboração voluntária)

GERONTOMOTRICIDADE
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS
– colaboração voluntária)
Tiago Aveiro (estudante licenciatura
Desporto e Bem-Estar - estagiário)

TUNA 60+
(2 ensaios semanais)

Manuel Filipe Rocha (colaborador
voluntário)

PPROJETO DE ARTES CÉNICAS
(2 ensaios semanais)
(ver anexo nº7)

Grupo de estudantes do IPL60+

SESSENTA PÁGINAS OU MAIS
Clube de Leitura e de Escrita
(sessões quinzenais) (ver anexo
nº8)

Cristina Nobre (docente da ESECS,
colaboração voluntária)

N.º de inscritos
1.º
2.º
semestre
semestre
31

16

18

20

17

20

13

10

9

16
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PROJETO 60+20=TI
Coordenadores e docentes
Em articulação com o curso de licenciaturas em TIPC e em CLP
Tradução
e
Interpretação
Chinês/Português (ver anexo nº9)

das
-

-

22

19

CHÁ DAS QUINTAS – espaço de
convívio pontual (ver anexo nº10)
Grupo de estudantes do IPL60+

-

-

PROJETO CULTIVO DIVERTIDO
(ver anexo nº11)

4

7

16

-

27

27

PROJETO DE LÍNGUA E CULTURA
FRANCESAS
(1 sessão semanal)

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

Tiago Aveiro (estudante da
licenciatura de Desporto e Bem-Estar
- estagiário)
CICLO DE WORKSHOPS
Daniel Severo (estudante do
“Viver mais, Ser mais”
mestrado Intervenção para um
(uma sessão semanal, durante 8 Envelhecimento Ativo - ESSLei)
semanas) (ver anexo nº12)
CICLO DE WORKSHOPS
"Tratamento de Imagem e Vídeo"
(2 turmas - 1 sessão semanal de 2h
por turma); (ver anexo nº13)

Ana Vazão (colaboradora voluntária.
Estudante de mestrado em
Comunicação e Multimédia na
Universidade de Aveiro)

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
(1 sessão semanal)

Maria João Gaspar (estudante
IPL60+) Joaquim José Gaspar
(estudante IPL60+)

-

8

CAMINHADAS
(3 sessões semanais)

Tiago Aveiro (estudante da
licenciatura de Desporto e Bem-Estar
- estagiário)

-
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Grande parte das atividades identificadas na tabela nº15 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 e do Projeto 60+20=TI não houve
inscrições prévias.
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2.2.

Atividades pontuais
Tabela 16 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2014-2015
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

10 de novembro de 2014 - Sessão de abertura do ano Coordenação
letivo (ver anexo nº14)
Programa

e

colaboradores

do

19 de novembro de 2014 - Workshop de Iniciação ao Grupo de Teatro Académico dos Serviços
Teatro, dinamizado pelo ator e encenador Pedro de Ação Social
Wilson (ver anexo nº15)
6 de janeiro de 2015 - Jantar de Natal/ Reis, com a Coordenação e Estudantes do IPL60+
atuação do Grupo de Artes Cénicas (Jograis),
dinamizado pelos alunos do Programa IPL 60+ (ver
anexo nº16)
15 de janeiro de 2015 - Participação da Tuna no Coordenação do Programa IPL60+ e
“Momento Cultural” realizado na ESECS, no âmbito do Mestrado em Intervenção e Animação
laboratório de Dança e de Música do Mestrado em Artísticas
Intervenção e Animação Artísticas
(ver anexo nº 17)

Tabela 17 – Atividades pontuais – 2.º semestre 2014-2015
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

5 de março de 2015 - Lançamento do livro “60 histórias Coordenação e Estudantes do IPL60+
ou mais – Retratos de uma geração”, no âmbito do
Clube de Escrita e de Leitura do IPL60+ (ver anexo nº 18)
10 e 11 de abril de 2015 - Passeio cultural às aldeias Coordenação e representantes dos
históricas de Belmonte, Caria, Sortelha, Idanha-a-Velha, estudantes do IPL60+
Monsanto e Penha Garcia. (ver anexo nº 19)
16 de abril de 2015 - Jantar convívio dos autores e Coordenação e Estudantes do IPL60+
promotores do livro “60 histórias ou mais – Retratos de
uma geração” (ver anexo nº 20)
23 de abril de 2015 – Seminário de apresentação das Coordenação e Estudantes do IPL60+
histórias digitais produzidas pelos estudantes do IPL60+,
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no âmbito do Projeto Histórias Digitais. (ver anexo nº21)
22 a 25 de maio de 2015 - Viagem a Paris organizada
pelos colaboradores do projeto de Língua e Cultura
Francesas, desenvolvido no programa IPL60+ (ver anexo
nº22)

Coordenação e colaboradores do
projeto de Língua e Cultura Francesas
(Sérgio da Silva e Teresa Belizário), do
IPL60+

26 de maio de 2015 - Representação do IPL60+ no I Coordenação IPL60+ e responsáveis do
Encontro de Organizações do Terceiro Setor: práticas de Projeto Formação e Empregabilidade
trabalho social, para divulgação do Programa como Social
iniciativa socioeducativa. (ver anexo nº23)
28 de maio de 2015 - Lançamento do livro “Os passos Coordenação e autor do livro (António
das romãs e das cerejas”, de António Alves, estudante Alves)
do IPL60+, com participação da Tuna e do Grupo de
Artes Cénicas (Jograis) (ver anexo nº24)
2 de junho de 2015 – Participação da Tuna nas Centro de Apoio a
Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizado Profundos João Paulo II
pelo Centro João Paulo II, em Fátima (ver anexo nº25)

Deficientes

3 de junho de 2015 – Ciclo de Workshops Cosmética Coordenação e Estudante (Cremilda
Natural, dinamizados pela Cremilda Prazeres, estudante Prazeres) do IPL60+
do IPL60+ (ver anexo nº26)
9 de junho de 2015 – Participação do grupo de Jograis na Alunos do 2º ano, do Curso de Serviço
aula de Problemas da Sociedade e Cultura Social (PL).
Contemporânea, do curso de Serviço Social (ver anexo
nº27)
26 e 27 de junho - Representação do Programa IPL60+ Escola Superior de Saúde de Leiria,
na Conferência Internacional Silver Stories (ver anexo nº através da Unidade de Investigação em
28)
Saúde
3 de junho de 2015 – Participação nas comemorações do Direção da ESECS
dia Mundial da Criança, organizadas pela Câmara Câmara Municipal de Leiria
Municipal de Leiria e pela ESECS (ver anexo nº29)
Coordenação do Programa
18 de junho de 2015 - Sessão de encerramento do ano Coordenação
letivo (anexo nº 30)
Programa

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 UC, 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 18 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

ENQUADRAMENTO

ORIENTADOR

Licenciatura em Desporto e Bem-Estar

Joaquim Silva

2.º SEMESTRE
Tiago Aveiro
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Tabela 19 – Pedidos de colaboração Interna
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Realização de Trabalho de Projeto, através da
dinamização de um ciclo de workshops sobre o
envelhecimento ativo, intitulado “Viver mais,
Ser mais”.
Participação de dois estudantes do IPL60+
numa curta metragem sobre o abandono de
pessoas idosas.

Estudante do Mestrado em Intervenção para
um Envelhecimento Ativo

Estudantes da UC Estudos e Métodos
Audiovisuais, do 2º ano do curso de
Comunicação Social e Educação Multimédia ESECS

Participação da Coordenadora em entrevista Estudantes da UC Intervenção Social na
para
realização
de
trabalho
sobre Infância, Adolescência e Velhice, do 2º ano
Envelhecimento
Ativo
e
Projetos do curso de Serviço Social - ESECS
Intergeracionais.

Tabela 20 – Pedidos de colaboração Externa
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Solicitação de informação à coordenadora
sobre o modo de funcionamento do IPL60+,
através de aplicação do Protocolo de
Avaliação de Programas de Promoção do
Envelhecimento Ativo.

Realização de Mestrado integrado
Psicologia,
especialização
Psicogerontologia Clínica, da Faculdade
Psicologia e Ciências da Educação
Universidade de Coimbra

em
em
de
da

Aplicação de protocolo de investigação
(questionário) sobre os preditores da
felicidade em idades avançadas, aos seniores
do Programa IPL60+.

Realização de Doutoramento em Psicologia
pela Universidade de Extremadura Departamento de Psicologia e Antropologia
em parceria com o Instituto Superior Miguel
Torga

Produção de um documentário que reflita as Realização de Mestrado de Comunicação e
dificuldades do cidadão sénior na utilização Multimédia na Universidade de Aveiro
das TIC nos diferentes serviços (Finanças,
saúde, transportes, comércio, ATM). O
documentário foi preparado e realizado na
sequência dos workshops de "Tratamento de
Imagem e Vídeo", que a mestranda
dinamizou durante todo o ano.
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4 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E REDES INTERINSTITUCIONAIS
PROJETO LÍDIA
Participação no Projeto Lídia – Literacia Digital de Adultos – coordenado pelo Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa. Esta instituição de ensino convidou o IPLeiria a
estabelecer uma parceria, no sentido facilitar a participação dos responsáveis e
colaboradores do IPL60+ no projeto. (ver anexo nº31)

COLABORAÇÃO COM A RUTIS
O IPL60+ é membro observador da RUTIS. No presente ano letivo, a coordenadora do
Programa foi convidada a participar no III Curso internacional de Gestão de
Universidades da Terceira Idade, no qual apresentou a Comunicação “O Programa
IPL60+: práticas e resultados”.
O evento destinava-se a profissionais que trabalham em universidades seniores
(associações) e em programas universitários para seniores, dinamizados por
instituições universitárias nacionais e internacionais. Assim, contou com a participação
de professores de universidades portuguesas, russas e azerbaijanesas. Os professores
estrangeiros pretendem implementar programas para seniores nas instituições de
ensino onde trabalham e o seu objetivo era perceber a dinâmica de programas
implementados em Portugal.

5. - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS

5.1 - Disseminação em eventos científicos
- Apresentação do Poster intitulado “O Espaço da Animação Cultural no Programa
IPL60+”, em colaboração com Vítor Rolo, no âmbito do V Congresso Iberoamericano de
Animação Sociocultural, organizado pela Rede Iberoamericana de Animação
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Sociocultural (RIA), que se realizou na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
em Leiria, de 16 a 19 de outubro de 2014 (ver poster em anexo nº32)

- Apresentação da comunicação “A abertura das instituições de ensino superior à
comunidade na promoção do envelhecimento ativo: o exemplo do IPL60+”, no âmbito
do Seminário “A Comunidade na Promoção de um Envelhecimento Ativo”, organizado
pela Câmara Municipal de Peniche, a 28 de outubro de 2014.

- Apresentação da comunicação “Potenciar o Envelhecimento Bem-Sucedido através
da Aprendizagem em Contexto Intergeracional”, no âmbito do III Seminário
“Envelhecimento Bem-Sucedido”, organizado pela Santa Casa da Misericórdia de
Lousada, a 7 de novembro de 2014.

5.2 - Divulgação nos meios de comunicação
- Artigo no jornal Região de Leiria, publicado a 12 de março de 2015, intitulado
“Memórias e percursos de uma geração retratados em livro”. (ver artigo no seguinte
link: http://60mais.ipleiria.pt/media-2/)
- Artigo no Jornal de Leiria, publicado a 12 de março de 2015, intitulado “60 Histórias
ou

Mais

nascidas

ao

sabor

da

pena”.

(ver

artigo

no

seguinte

link:

http://60mais.ipleiria.pt/media-2/)

5.3 Publicações

- Pimentel, L. & Rolo, V. (2014). O Espaço da Animação Cultural no Programa IPL60+
(poster). In Fontes, Sousa, Lopes e Lopes (org.). Atas do V Congresso Iberoamericano
de Animação Sociocultural, 16 a 19 de outubro de 2014 (p. 311) (E-Book). Rede
Iberoamericana de Animação Sociocultural (RIA). Leiria: Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Recuperado em 2 de fevereiro, 2015,
de http://sites.ipleiria.pt/congressoria/
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CONCLUSÃO
No ano letivo de 2014/2015 houve uma manutenção do número de inscritos, por
referência aos anos anteriores. Também o perfil dos seniores 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 pode justificar-se com o facto de uma parte
significativa dos estudantes seniores estarem inscritos desde os primeiros anos de
funcionamento do Programa. Ainda assim, foi possível constatar uma certa renovação.
A preocupação em adequar e diversificar a oferta formativa face à diversidade e
singularidade das trajetórias foi, novamente, uma preocupação da Coordenação do
Programa. 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. Daqui resulta que há atividades em que o número de inscritos por
atividade/projeto se situa acima dos vinte elementos e outras abaixo dos 10, 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 são eleitos, pelos
seniores inscritos, no início do ano letivo. Estes representantes dos estudantes
participam nas reuniões da Comissão Científico-Pedagógica do Programa e são
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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.
As atividades que continuam a merecer maior interesse e adesão são as específicas
para os seniores (TIC, Inglês, Atividade Física), ainda que se inscrevam nas UC de
licenciatura, dado o carácter obrigatório para a frequência do Programa.
Neste ano letivo a que se reporta o presente Relatório, uma das grandes e principais
limitações foi falta de recursos humanos para dar resposta às solicitações e exigências
de um público tão específico, ou seja, a falta de um colaborador regular no gabinete de
apoio para realizar o atendimento aos seniores e para dar apoio administrativo de
forma continuada. O trabalho de apoio à coordenação foi realizado, no primeiro
semestre, por uma colaboradora colocada pelo Centro de Emprego, através de um
contrato de emprego-inserção. No segundo semestre contámos com o apoio pontual
de uma funcionária da ESECS, sobretudo, ao nível das inscrições e reinscrições.
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.
No 2º semestre do ano letivo em avaliação houve uma substituição, pontual, da
Coordenadora, Luísa Pimentel, por motivos de doença, ficando a coordenação do
Programa ao cuidado de Sara Mónico, elemento da Comissão Científico-Pedagógica.
Este foi um ano marcado pela continuidade e consolidação de vários projetos; mas,
também, pela interrupção de outros como o intercâmbio com a UMEX - Universidad de
Mayores de Extremadura, o qual não foi possível realizar. No campo das atividades
pontuais, de realçar a viagem cultural a Paris, organizada pelos colaboradores
voluntários (Sérgio Silva e Teresa Proença), no âmbito do projeto Língua e Cultura
Francesas.
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ANEXOS
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ANEXO Nº1 - Calendário Escolar
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PROGRAMA IPL60+
CALENDÁRIO ESCOLAR 2014/2015

1º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: de 22 a 26 de setembro de 2014
- INÍCIO DO 1º SEMESTRE5: 06 de outubro de 2014
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 20 de fevereiro de 2015

2º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: de 23 a 27 de fevereiro de 2015
- INÍCIO DO 2º SEMESTRE: 23 de fevereiro de 2015
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 10 de julho de 2015

INTERRUPÇÕES LETIVAS6
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 22 de dezembro de 2014 e 03 de janeiro de 2015
- INTERRUPÇÃO CARNAVAL: entre 16 e 18 de fevereiro de 2015
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 24 de março e 06 de abril de 2015

5

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades
curriculares de licenciatura, que têm início a 22 de setembro de 2014. As aulas das unidades curriculares
ou projetos específicos do IPL60+ terão início a 6 de outubro, sendo que, em alguns casos, devidamente
publicitados, poderão ter início na semana seguinte, devido a procedimentos de contratação dos
docentes.
6

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+
2014/2015
Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 1º
semestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Hora: 09.30 –
10.30

DANÇA

GERONTOMOTRICIDADE
(diurno)

GERONTOMOTRICIDADE
(Pós-Laboral)
WORKSHOPS
TRATAMENTO DE
IMAGEM E VÍDEO

Quinta-feira

Hora: 16:30 17:30

Sala: Ginásio
Hora: 16:30 17:30

Sala: Ginásio
Hora: 18 - 19

Sala: Ginásio
Hora: 18 - 19

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Hora: 10:3013:00
Sala: DS1.14
ESTG
Hora: 14 - 16

CONVERSAÇÃO EM
FRANCÊS

Sala: 0.3
Hora: 10:3012:30

PROJETO
“VIVER MAIS, SER MAIS”

Sala: IPL60+
Hora: 15:00
(quinzenal)

CLUBE de ESCRITA e de
LEITURA *

Sala: IPL60+

PROJETO HISTÓRIAS
DIGITAIS

30 e 31 de outubro
6, 7, 13, 14, 20, 21 de novembro
Entre as 17 e as 20 horas (ESSLei)
Hora: 15:00
(quinzenal)

GRUPO DE ARTES
CÉNICAS *
(Teatro e Jograis)
TUNA 60+ *
SessenTuna

Sala: IPL60+
Hora: 18:00

Hora: 18:00

Sala: IPL60+

Sala: IPL60+

* O horário das atividades assinaladas será definido de acordo com a disponibilidade dos inscritos nas mesmas.
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ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2014/2015
Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 2º
semestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

CAMINHADAS
(Tiago Aveiro)

Hora: 17:00 18:00

Hora: 17:00 18:00

Hora: 17:00 18:00

Hora: 17:00 18:00

CONVERSAÇÃO EM
FRANCÊS
(Teresa e Sérgio)

Sexta-feira

Hora: 14h00 –
16h00
Sala: 1.1
Hora: 15:00
(quinzenal)

CLUBE de ESCRITA e de
LEITURA *

Sala: IPL60+

CULTIVO RECREATIVO
(Tiago Aveiro)

Hora: 15:30 17:00

DANÇA

Hora: 09.30 –
10.30

(Prof.ª Isabel Varregoso)

Sala: Ginásio
Hora: 15.30 –
17.00

GERONTOMOTRICIDADE
(Tiago Aveiro)

Sala: 0.33
Hora: 16:00
(quinzenal)

*GRUPO DE ARTES
CÉNICAS
(Teatro e Jograis)

Sala: IPL60+
Hora: 10.30 –
12.30

OFICINA DE ARTES
MANUAIS

Sala: IPL60+

*WORKSHOP
HISTÓRIAS DIGITAIS
WORKSHOPS
TRATAMENTO DE
IMAGEM E VÍDEO
(Ana Vazão)
TUNA 60+ *
SessenTuna

Hora: 10:00 12:00
Turma A
Sala: DS1.14
(ESTG)
Hora: 17:00

Hora: 9:30 11:30
Turma B
Sala: 0.17
(ESECS)
Hora: 17:00

Sala: IPL60+

Sala: IPL60+

* O horário das atividades assinaladas será definido de acordo com a disponibilidade dos inscritos nas mesmas.
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2014/2015
1º semestre
Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos

ACTIVIDADES

Segunda-feira

INTRODUÇÃO À
INFORMÁTICA

SOFTWARE DE
PRODUTIVIDADE A

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sextafeira

Hora: 11h – 12.30

Hora: 11h – 12.30

Sala: 1.7

Sala: 1.7

Hora: 10h – 13h
Sala: 0.32

Hora: 10h – 13h

SOFTWARE DE
PRODUTIVIDADE B

Sala: 0.17

INGLÊS INICIAÇÃO

Hora: 15h –
16.30

Hora: 15.30 – 17h
Sala: D1.1

Sala: 0.19
ACTIVIDADE
FÍSICA

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2014/2015
2º semestre
Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos
ACTIVIDADES

Segunda-feira

INTRODUÇÃO À
INTERNET

Terça-feira

Quarta-feira

Sextafeira

Quinta-feira

Hora: 11h – 12.30

Hora: 11h – 12.30

Sala: 1.7

Sala: 1.7

Hora: 10h – 13h

REDES SOCIAIS E
ALBUNS DIGITAIS A

Sala: 0.17

Hora: 10h – 13h

REDES SOCIAIS E
ALBUNS DIGITAIS B

Sala: 0.32

INGLÊS INICIAÇÃO 2

ACTIVIDADE FÍSICA
2

Hora: 14h – 15.30

Hora: 15.30 – 17h

Sala: D 0.1

Sala: D 0.1

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ANEXO Nº3 – Programa Introdução à Informática e
Introdução à Internet
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2014/2015

UNIDADE CURRICULAR

Introdução à Informática e Introdução à Internet
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;
- Aceder a unidades de armazenamento externas (Pens e Máq. Fot. Digitais)
- 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
 Trabalhar com uma máquina fotográfica digital: gerir fotos

2. Processador de Texto: Word
Criar, editar e formatar documentos (com texto e imagens)
Desenvolver cartas, calendários, convites e postais
Imprimir documentos
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3. Internet
Visitar websites
Pesquisar na Internet (websites, imagens, vídeos)

4. Correio Eletrónico
Criar uma conta no Gmail
Enviar e-mails (com e sem anexos)
Responder e encaminhar e-mails
Eliminar e-mails
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ANEXO Nº4 – Programas: Software de Produtividade e
Álbuns Digitais e Redes Sociais

42

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2014/2015 - 1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR

Software de Produtividade

OBJETIVOS

Esta unidade curricular pretende abordar algumas funcionalidades avançadas do:
─ Processador de texto – Word.
─ Editor de apresentações – PowerPoint
─ Sistema de cálculo – Excel

Nestas matérias os alunos irão trabalhar com funcionalidades que o ajudarão na redação de
textos (elaboração de cartas, livros, convites,…), criação de apresentações (como a
apresentação/exposição de temas, animações com fotografias,…) e a criação de folhas de cálculo
(por exemplo: gestão das despesas mensais).
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CONTEÚDOS

1 - NOÇÕES BÁSICAS
a. CORREIO ELETRÓNICO
 Conta de Gmail e webmail (email de aluno)
 Criar e enviar emails com e sem anexos
 Responder e encaminhar
 Eliminar email
 Gerir Contactos
b. EXPLORADOR DE PASTAS
 Pasta vs Ficheiro
 Criar, duplicar, mover, renomear, eliminar e recuperar pastas e ficheiros
 Compactar e descompactar pastas e ficheiros
2 - WORD
 Formatação (tipo de letra e parágrafos)
 Tabulações
 Imagens, cliparts, wordart e formas
 Legendas
 Tabelas
 Esquema de página (tamanho, margens, orientação, fundos)
 Cabeçalhos e rodapés
 Notas de rodapé
 Quebra de página, secção e coluna
 Estilos
 Índices (títulos, legendas e bibliografia)
 Opções de impressão
3 - POWERPOINT
 Gestão dos diapositivos
 Esquemas
 Formatação do texto
 Temas
 Imagens, tabelas e gráficos
 Formatar fundos (cor, imagem, efeitos artísticos)
 Cabeçalhos e rodapés
 Animação dos objetos
 Apresentação de diapositivos
 Transição entre diapositivos
 Aplicação de som e vídeo
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 Configuração da impressão
4 - EXCEL
 Formatação de células
 Preenchimento automático das células
 Inserir e eliminar linhas e colunas
 Referências relativas, absolutas e mistas
 Operadores aritméticos e de comparação
 Funções
 Validação de dados
 Formatação condicional
 Filtros automáticos
 Ordenação
 Criação e formatação de gráficos
 Análise de hipóteses
 Configuração da impressão
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2014/2015 - 2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR

Álbuns Digitais e Redes Sociais
OBJETIVOS
Esta unidade curricular pretende abordar as seguintes matérias:
─ Editor de apresentações – PowerPoint
─ Editor básico de imagem – FastStone Image Viewer
─ Criação de álbuns digitais – Hofman e DreamWorks
─ Redes sociais - Facebook
Nestas matérias os alunos irão trabalhar com funcionalidades que o ajudarão:
─ Na criação de apresentações (apresentação/exposição de temas, animações com
fotografias,…)
─ No tratamento básico de fotografias (recorte de imagem, ajuste de cor e luz da
imagem)
─ Na criação de álbuns digitais (álbuns, calendários, posters, canecas…)
─ Na publicação de fotografias e álbuns no facebook (publicação de álbuns e
definição de privacidade).
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CONTEÚDOS
1 - Editor de Apresentações - POWERPOINT
 Gestão dos diapositivos
 Esquemas
 Formatação do texto
 Temas
 Imagens, tabelas e gráficos
 Formatação dos fundos (cor, imagem, efeitos artísticos)
 Cabeçalhos e rodapés
 Animação dos objetos
 Transição entre diapositivos
 Aplicação de som e vídeo
 Apresentação de diapositivos
 Configuração da impressão
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2 - Edito Básico de Imagem – FASTSTONE IMAGE VIEWER
 Ajuste de cores e iluminação
 Efeitos artísticos na imagem
 Aplicação de texto na imagem
 Rodar e redimensionar
 Cortar e clonar
 Remoção de olhos-vermelhos
 Opções de Impressão

3 - Partilha Online de Documentos – GOOGLE.DRIVE
 Conceito
 Importação de pastas e documentos
 Partilha

4 - Editor de Álbuns Digitais – HOFMANN e DREAMWORKS
 Estudo do ambiente de trabalho de cada aplicação
 Estrutura das páginas
 Aplicação de fundos, imagens e clipArt’s
 Molduras e sombra
 Texto
 Encomenda do produto

5 - Redes Sociais – FACEBOOK
 Definição do perfil
 Definição de privacidade
 Publicação
 Criação e partilha de álbuns de fotografia
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ANEXO Nº5 – Programa Inglês Iniciação
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2014/2015

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 (England, Wales, Scotland, Northern Ireland)
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;
Conditionals 0, 1 & 2;
Modal verbs.
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.
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Interrogatives
What;
Where; When;
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.
Prepositions
Word formation
Affixation, compounding, borrowing, blending, clipping, acronyms, eponyms…
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ANEXO Nº6 - Programa Atividade Física
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2014/2015

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 Nº7 - Projeto de Artes Cénicas
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PROJETO DE ARTES CÉNICAS
Ano letivo 14/15

O Projeto de Artes Cénicas é constituído pelo Grupo de Jograis e pelo Grupo de Teatro.
O Grupo de Jograis participou em várias iniciativas, internas e externas, sendo estas
apresentadas em anexos próprios.
O Grupo de Teatro desenvolveu a sua atividade, no presente ano letivo, na sequência
de um workshop de iniciação ao teatro, que se destinou a toda a comunidade
académica. Esta iniciativa foi promovida pelos Serviços de Ação Social do IPL e teve
como dinamizador o ator Pedro Wilson. Envolveram-se 7 estudantes seniores e vários
estudantes jovens, que frequentam as licenciaturas do IPL.
Na sequência do workshop, Pedro Wilson convidou os participantes a integrarem o
GTal (Grupo de Teatro Académico dos Serviços de Ação Social do IPL) e a fazerem
parte do elenco de uma peça de teatro. Assim, durante o 2º semestre, o grupo
preparou uma adaptação da peça Frei Luís de Sousa, com o objetivo de a apresentar
ao público em 2015/2016.
Do grupo fazem parte cinco seniores, uma estudante de licenciatura e uma convidada
externa.
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Algumas imagens
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ANEXO Nº8 - Clube de Leitura e de Escrita
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CLUBE DA LEITURA E DA ESCRITA
RELATÓRIO 2014-2015

Esta atividade funcionou quinzenalmente, reunindo-se na sala de convívio do
IPL60+, às 5.ª feiras, das 14:30h às 15:30h. Cada participante discorria livremente
sobre as suas leituras individuais, motivando os outros elementos a conhecerem uma
nova obra.
Em conjunto, dedicámo-nos à obra de 2012 de Nuno Amado, À espera de Moby
Dick. Um homem em busca de si próprio, que foi lida e comentada
pormenorizadamente. Assim, fomos ao encontro das mundividências de todos e
encontrámos algumas explicações comportamentais para determinados desvios
psicanalíticos e emocionais.
Foram ainda esclarecidas dúvidas ocasionais sobre movimentos, correntes ou
escritores da Literatura Portuguesa, bem como sobre artifícios estilísticos em voga na
arte literária.
Foi um trabalho motivante por perceber que o meu apoio era útil e
desencadeava mais leituras. Além do mais, foi uma forma de nos ficarmos a conhecer
melhor como pessoas, o que fomentou o relacionamento de forma agradável.

Cristina Nobre.
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ANEXO Nº9 - Projeto 60+20=TI
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PROJETO 60+20=TI

O Projeto 60+20=TI tem vindo a dar frutos, promovendo o contato intergeracional e
intercultural entre os estudantes do Programa IPL60+ e os estudantes das licenciaturas em
Tradução e Interpretação Chinês/Português e Língua e Cultura Portuguesas.
No ano letivo 2014/2015, para além do contacto personalizado entre os seniores e os jovens
chineses, em contexto de aula ou na realização de trabalhos de grupo, os jovens foram
convidados a participar em momentos de convívios organizados no âmbito do Programa.
No dia 28 de maio, após o lançamento do livro “Os passos das romãs e das cerejas”, de
António Alves, os estudantes do IPL60+ realizaram o habitual “Chá das Cinco”, com um lanche
partilhado, que contou com a presença de duas jovens chinesas, que realizaram o ritual do
chá.
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ANEXO Nº10 - Chá das Quintas

62

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 um grupo de estudantes 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 colaboradores a juntarem-se a eles.
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ANEXO Nº11 - Projeto Cultivo Divertido
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Projeto Cultivo Divertido
Este projeto resulta de um desafio lançado pelo diretor da ESECS, Prof. Rui Matos, e foi
abraçado pela coordenação do IPL60+ e por um estagiário de Desporto e Bem-Estar,
Tiago Aveiro, que o transformou numa das suas atividades de estágio. Orientado pelo
Prof. Joaquim Silva, o Tiago aprendeu a cultivar aboboras, melancias, ervas aromáticas
e muitas outras coisas, com os seniores do IPL60+.
Assim, “sob a orientação” do Tiago, um pequeno grupo de estudantes do IPL60+
deitou mãos às enxadas, rasgou a terra seca, abriu os regos, lançou as sementes e
colocou algumas plantas aromáticas. No final do ano letivo, em junho, a pequena horta
estava uma beleza! Deu vários legumes, que foram oferecidos a docentes e
colaboradores da ESECS. Também se fez um belo chá com as ervas.
No próximo ano letivo o projeto irá continuar e há perspetivas de alargamento!
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ANEXO Nº12 - Ciclo De Workshops “Viver Mais, Ser
Mais”
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ANEXO Nº13 - Ciclo de Workshops “Tratamento de
Imagem e Vídeo”
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Workshop – Edição de imagem e vídeo – 1º Período
PARTE I - GIMP
Tratamento de imagem













Criar, capturar, abrir e guardar imagens
Saturação
Níveis de cor
Seleção
Selecionar por cores
Retoque de imagens (Melhorar fotos, transformar fotos a cores em preto
e branco ou colorir fotos que estão a preto e branco):
o Ferramentas
o Pintor
o Apagar
Efeitos
o Filtros
Layers (camadas)
Modos da camada
Transparências
Texto

PARTE II – Edição Online


Editar fotos online, como por exemplo:
o www.lunapic.com/
o http://funny.pho.to/pt/
o http://fotoflexer.com
o www.pizap.com



Aplicar molduras a uma foto (online):
o http://www.loonapix.com/pt/
o http://funny.pho.to/pt/
o http://funphotobox.com/effects.aspx



Animar uma foto:
o http://www.loonapix.com/pt/
o http://funphotobox.com/effects.aspx



Criar de texto:
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o http://photofunia.com


Criar texto animado (online):
o http://www.familylobby.com
o http://pt.cooltext.com/Edit-Logo



Criar Cartões de Natal:
o http://www.correiomagico.com/otros/premium/imprensa_boasfesta
s.asp
o http://www.pizap.com/pizap-app.php?initialstate=collage
o http://animations.funphotobox.com/animation.aspx?name=christm
ascard
o http://www.correiomagico.com/otros/premium/imprensa_boasfesta
s.asp
o http://www.voxcards.com.br/
o http://www.123greetings.com/



Criar de vídeos online através de modelos/templates:
o http://www.this-is-my-story.com/
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Workshop – Edição de imagem e vídeo – 2º semestre
Dinamizadora: Ana Vazão

PARTE I
Tratamento de imagem (Photoshop)












Saturação
Níveis de cor
Selecionar por cores
Retoque de imagens
o Ferramentas
o Pinceis
o Carimbo
Efeitos
o Filtros
Mascaras
Layers (camadas)
Transparências
Texto
Recortar imagens

PARTE II
Parte relacionada com o trabalho de Mestrado para quem não
se importar em participar (Ainda pode sofrer alguns ajustes)




Ajuda da criação do guião para criar um filme
Recolha e tratamento das imagens e som
Tratamento do som e imagem
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ANEXO Nº14 - Sessão de Abertura do Ano Letivo
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Festa de Abertura do Programa IPL60+ (2014/2015)
No dia 10 de Novembro de 2014 realizou-se a Festa de Abertura do Programa IPL60+
(2014/2015), nas instalações da ESECS.
Esta contou com o seguinte programa:
14h - Sessão de abertura e eleição de representantes (auditório 1 da ESECS);
15h - Participação na festa de aniversário da ESECS (auditório 2 da ESECS);
17h - Castanhada e lanche partilhado (restaurante da ESECS);

Na sessão de abertura estiveram presentes 33 seniores, a coordenadora, os
representantes das Escolas e os restantes colaboradores do Programa. Foram dadas
informações gerais, apresentados os projetos a realizar durante o ano letivo e foi feita
a nomeação dos representantes dos estudantes na Comissão Científico-Pedagógica do
IPL60+. Assim, foram nomeados: José Manuel Silva Júlio, Maria José Reis Alves e Maria
Preciosa Santos Ferreira.
Após o encerramento da sessão de abertura do ano letivo, convidaram-se os presentes
a participar na festa de aniversário da ESECS, que se realizou na mesma tarde. Este
evento contou com vários contributos artísticos, entre eles o da SessenTuna - Tuna do
Programa IPL60+, que abrilhantou o momento com alguns números de música
popular.
Pelas 17h, realizou-se uma castanhada com lanche partilhado, proporcionando
momentos de convívio e de alegria entre estudantes, professores e funcionários, no
Restaurante SAS - ESECS.
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ANEXO Nº15 - Workshop de Iniciação ao Teatro
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ANEXO Nº 16 - Jantar de Natal/Reis
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Jantar de Natal/Reis
No dia 6 de Janeiro de 2015, realizou-se um jantar de Natal/ Reis dinamizado pelos
alunos do Programa IPL 60+. Este teve lugar no restaurante Matilde Noca, pelas 20H, e
contou com a presença de 50 participantes.
Após o jantar não faltou alegria e boa disposição, com uma pequena apresentação do
Grupo de Jograis, que recitou alguns poemas, e a tradicional troca de prendas.
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ANEXO Nº 17 - Participação da Tuna no “Momento
Cultural”

80

Momento Cultural
No dia 15 de Janeiro de 2015, pelas 18:30, decorreu mais um Momento Cultural, no
auditório 2 da ESECS, com a organização do Programa IPL60+ e das UC Laboratório de
Dança e de Música do Mestrado em Intervenção e Animação Artísticas.
Este evento contou com a apresentação de trabalhos desenvolvidos, em contexto de
aula, pelos alunos do Mestrado e com a atuação da SessenTuna e do Grupo de Jograis
do IPL60+, que proporcionaram momentos de alegria e diversão em contexto
Intergeracional.
A tarde terminou com um lanche partilhado, na sala de convívio do IPL60+.

81

82

ANEXO Nº18 - Lançamento do Livro “60 Histórias ou
Mais – Retratos de uma Geração”
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Lançamento do livro “60 histórias ou mais – Retratos de uma geração”
No dia 5 de março de 2015, pelas 17:30, decorreu o lançamento da obra coletiva “60
histórias ou mais – Retratos de uma geração”, no auditório 1 da ESECS.
Esta obra foi escrita por nove estudantes do Programa IPL60+, no âmbito do Clube de
Escrita e de Leitura, fruto das suas vivências e das suas memórias. A coordenar este
projeto estiveram a Professora Susana Faria e a Professora Catarina Menezes,
docentes da ESECS.
O evento foi abrilhantado com um momento musical, que contou com a participação
especial do estudante José António Matias (ao clarinete) e da sua neta (ao piano).
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ANEXO Nº19 - Passeio Cultural a Aldeias Históricas
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Passeio Cultural – Aldeias Históricas
Nos dias 10 e 11 de abril de 2015, realizou-se um passeio cultural às aldeias históricas
de Belmonte, Caria, Sortelha, Idanha-a-Velha, Monsanto e Penha Garcia. Este passeio
foi uma iniciativa de José Júlio, estudante do Programa IPL60+. Contou com a
participação de 42 pessoas, entre as quais estiveram presentes 20 estudantes dos
Programa.
Uma vez que o passeio teve uma forte incidência cultural, decorreu no dia 7 de abril,
no auditório 1 da ESECS, pelas 17h, uma sessão informativa sobre o judaísmo,
dinamizada, pela Profª. Dina Alves.
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ANEXO Nº20 - Jantar Convívio dos Autores do Livro “60
Histórias ou Mais”
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Jantar convívio com os autores do livro “60 histórias ou mais - Retratos
de uma geração”

No 16 de abril, pelas 20:30, os autores e promotores do livro “60 histórias ou mais”
reuniram-se num jantar de comemoração do lançamento da obra. Foi um agradável
momento de confraternização!
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ANEXO Nº21 - Seminário de Apresentação de Histórias
Digitais

90

Apresentação de Histórias Digitais
Decorreu no dia 23 de abril de 2015, pelas 14.30, no auditório 1 da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais de Leiria, a apresentação das histórias digitais produzidas
pelos estudantes do IPL60+ no âmbito dos Workshops realizados no primeiro semestre
do presente ano letivo.
Foi um momento muito intenso, de grande partilha, que despertou os presentes para
as potencialidades deste Projeto, que terá nova edição no início do próximo ano letivo.
Antes da exibição de cada uma das cinco histórias, as respetivas autoras fizeram um
breve enquadramento e falaram um pouco do processo criativo.
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ANEXO Nº 22 - Viagem a Paris – Projeto Língua e
Cultura Francesas
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Viagem a Paris
Um grupo de 23 seniores, que frequenta o Projeto de Língua e Cultura Francesas, fez
uma Viagem a Paris, entre os dias 22 e 25 de maio de 2015. Acompanhados pelos
dinamizadores deste projeto, Sérgio da Silva e Teresa Belizário, que planearam a visita
à cidade luz com um empenho e dedicação extraordinários, os viajantes vinham
deslumbrados e muito cansados.
Tudo foi pensado ao pormenor e, como se pode ver pelas fotos, foram visitados alguns
dos locais mais emblemáticos da cidade.
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Relatório da visita de estudo a Paris de 22 a 25 Maio 2015 – Programa
IPL60+
No âmbito das aulas de Francês do Programa IPL60+ durante o ano letivo 2013-14, e
do estudo das várias regiões francesas, foi-nos proposto, por vários alunos,
organizarmos uma visita de estudo a França. Foi posteriormente decidido que se
realizaria uma visita de estudo a Paris, no ano letivo 2014-15.

Realizaram-se várias reuniões com a Professora Coordenadora Luísa Pimentel, de
modo a definir o planeamento da visita. Em resposta ao pedido de diversos alunos, foi
decidido não restringir esta visita aos alunos das aulas de Francês, tornando-a
disponível aos alunos do Programa IPL60+, seus familiares e amigos, permitindo deste
modo a um maior número de pessoas beneficiarem desta atividade.

Esta atividade foi implementada da seguinte forma:


Elaboração de cartaz de divulgação, promovendo a visita. (Anexo1)



Realização de diversas reuniões com alunos das aulas de Francês para prestar
informações relativas à viagem e comunicação dos documentos necessários.



Seleção dos monumentos a visitar, mediante o interesse demonstrado pelos
alunos.



Contactos com a agência de viagens Top Atlântico, onde se efetuaram as
reservas de bilhetes de avião, seguro, transfer para o hotel e hotel.



Contactos com o IPL, referentes à disponibilização de um autocarro da
instituição para o transfer da ESECS para o aeroporto de Lisboa e vice-versa, o
qual foi autorizado pelo IPL.



Contactos com diversas instituições em França, museus, catedrais, Tour Eiffel,
bateaux-mouches e restaurante, de modo a garantir disponibilidade, efetuando
reservas, pagamento e levantamento de alguns bilhetes.



Elaboração de brochura contendo o programa da visita (agenda cultural).
(Anexo 2)
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Confeção de um pequeno brinde recordação “J’aime Paris 2015” para os
participantes.



Levantamento da documentação (bilhete de avião, certificado de seguro,
voucher transfer e voucher hotel) e entrega dos mesmos aos participantes.



Realizaram-se vinte e três inscrições e respetivas reservas. Esta viagem contou
com 23 participantes, incluindo os dois dinamizadores. Em Paris juntaram-se a
nós mais dois alunos do programa IPL 60+ e participaram nas atividades do dia
22 de Maio.



Ida a 22 Maio 2015: Encontro frente à ESECS, às 04h15 da manhã; Transfer de
autocarro do IPL para aeroporto de Lisboa; Voo Easy jet de Lisboa para Charles
de Gaulle, Paris; Transfer de autocarro para o Hotel; Check in do grupo no Hotel
ibis Paris cambronne Tour Eiffel.



Regresso a 25 Maio 2015: Check out do grupo do Hotel ibis Paris cambronne
Tour Eiffel; Transfer de autocarro para o aeroporto; Voo Easy jet de Charles de
Gaulle, Paris para Lisboa; Transfer de autocarro do IPL, do aeroporto para a
ESECS em Leiria.

Durante a visita de estudo a Paris, não houve quaisquer incidentes a registar. As saídas
diárias decorreram em conformidade com a agenda cultural, tendo o programa sido
integralmente cumprido. Os dinamizadores da mesma, Teresa Belizário e Sérgio da
Silva, prestaram informações diariamente aos participantes e acompanharam os
mesmos em todas as visitas. A visita decorreu de forma admirável. O grupo
demonstrou muito interesse, interação, agrado, assim como um verdadeiro “espírito
de equipa”. Os alunos expressaram o seu agrado verbalmente durante a estadia e por
escrito, no último dia da viagem, através da implementação de um inquérito,
solicitando o preenchimento de um questionário, para avaliação da visita e dos
Educadores Sociais.

Esta experiência, além de enriquecedora e estimulante, foi para nós um verdadeiro
desafio no que respeita à organização de um evento desta natureza. O objetivo desta
atividade foi proporcionar uma visita de estudo interessante e estimulante aos alunos.
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Conforme as respostas ao inquérito por questionário, podemos afirmar que o objetivo
desta atividade foi cumprido com êxito.

Quanto a nós, dinamizadores, a forma como decorreu esta visita excedeu as nossas
expetativas, pela interação de todos os intervenientes, pela motivação que nos
transmitiram, partilha de conhecimentos, assim como pelos excelentes momentos de
convívio, conforme demonstram as fotos de registo da visita, das quais anexamos
algumas a este relatório.

A realização e êxito desta atividade, inserida no Programa IPL60+, só foi possível graças
à Presidência do IPL, à Professora Coordenadora Luísa Pimentel e Professora Sara
Mónico, aos quais aproveitamos esta oportunidade para agradecermos.

Teresa Belizário
Sérgio da Silva

31 de Maio 2015

Anexo 1 - Cartaz de divulgação da visita
Anexo 2 - Brochura - agenda cultural
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ANEXO Nº23 - I Encontro de Organizações do Terceiro
Setor: Práticas de Trabalho Social

101

I Encontro de Organizações do Terceiro Setor: práticas de trabalho social
A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Instituto Politécnico de
Leiria acolheu no passado dia 26 de maio, 25 organizações sociais do Distrito de Leiria,
com o objetivo de aproximar a formação académica dos estudantes às práticas
profissionais de trabalho social. Por ser um potencial campo de estágio para
estudantes das licenciaturas da ESECS e por ser um projeto de forte cariz social, o
Programa IPL60+ esteve representado neste Encontro, onde pode divulgar e partilhar
o trabalho que desenvolve. Esta iniciativa teve o mérito de aproximar a comunidade da
vida académica.
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ANEXO Nº24 - Lançamento do Livro “Os Passos das
Romãs e das Cerejas”

103

Lançamento de livro de António Alves
No dia 28 de maio, pelas 16 horas, no auditório 1 da ESECS, houve lugar a mais um
evento protagonizado por um dos nossos estudantes seniores. O António Alves lançou
um livro de poemas, intitulado “Os passos das romãs e das cerejas”.
A apresentação do livro foi efetuada pela Professora Cristina Nobre, tendo-se seguindo
a atuação da SessenTuna e do Grupo de Jograis do IPL60+.
O António estava emocionado e feliz… a família e os amigos também!
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ANEXO Nº25 - Participação da Tuna nas Comemorações
do Dia Mundial da Criança
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A SessenTuna nas comemorações do dia Mundial da Criança
No dia 2 de junho de 2015 a SessenTuna participou nas Comemorações do dia Mundial
da Criança a Convite do Centro João Paulo II, em Fátima, a convite da instituição.
Foi uma manhã bastante animada, que reuniu crianças, jovens com deficiência e
seniores. Estiveram presentes vários grupos musicais, não só do IPL60+ mas de
Universidades Seniores da região.

106

ANEXO Nº26 - Ciclo de Workshops Cosmética Natural
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ANEXO Nº27 - Participação do Grupo Jograis na Aula de
Problemas da Sociedade e Culturas Contemporâneas
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Participação do Grupo Jograis na aula de Problemas da Sociedade e Cultura
Contemporânea, do curso de Serviço Social

No dia 9 de Junho de 2015, pelas 18h30, na sala 1.41 da ESECS, realizou-se a
apresentação de trabalhos no âmbito da unidade curricular Problemas da Sociedade e
Cultura Contemporânea, do 2º ano do curso de Serviço Social, regime pós-laboral,
lecionada pela docente Sara Mónico Lopes. Um dos grupos, no âmbito da
apresentação do seu trabalho, convidou os elementos do Grupo de Jograis do
Programa IPL60+ a participar no debate com o tema "O Papel Dos Avós - Ontem, Hoje
e Amanhã", dando o seu contributo através de testemunhos pessoais.
Após o debate não faltou alegria e boa disposição, com uma pequena apresentação do
Grupo de Jograis, que recitou alguns poemas.
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ANEXO Nº28 - Representação do Programa IPL60+ na
Conferência Internacional Silver Stories
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O IPL60+ na Conferência Internacional Silver Stories – DIGITAL
STORYTELLING CONFERENCE
Realizou-se nos dias 26 e 27 de junho, no auditório da ESTG, a Conferência
Internacional Silver Stories. O IPL60+ fez-se representar de várias formas, evidenciando
um interesse significativo dos seus estudantes por esta iniciativa, pela construção de
histórias digitais e pelas oportunidades de aprendizagem que proporciona.
Assim, durante o evento, que contou com um público muito diverso, nacional e
estrangeiro, foram apresentadas histórias digitais de cinco estudantes do Programa.
Houve ainda oportunidade de mostrar a dinâmica do IPL60+ através da apresentação
do Clube de Leitura e de Escrita, da venda de livros, da apresentação de dados através
de dois posters e da distribuição de folhetos (em português e em inglês).
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ANEXO Nº29 - Participação nas Comemorações da
Festa do Dia Mundial da Criança
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Comemorações da Festa 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+
dinamizou dois ateliers designados por: “A Dança com os Avós” e o outro por “Contame uma História: A História do Nabo Gigante”, que tornaram a manhã destas crianças
um pouco diferente.
Esta iniciativa teve lugar no estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, no dia 3 de Junho
de 2015.

114

ANEXO Nº30 - Sessão de Encerramento do Ano Letivo
14-15
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Festa de Encerramento do Ano Letivo
No dia 18 de junho de 2015 decorreu, no auditório 2 da ESECS, a festa de
encerramento do ano letivo de 2014/2015, que contou com a presença da Professora
Rita Cadima, Vice-Presidente do IPL. As coordenadoras do Programa, Luísa Pimentel e
Sara Mónico, fizeram a síntese e o balanço das atividades. A animação e alegria
estiveram asseguradas através da atuação do Grupo de Jograis e da SessenTuna.
Houve, ainda, oportunidade para a distribuição dos diplomas de frequência do ano
letivo.
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Seguiu-se uma visita à exposição de trabalhos realizados na oficina de artes manuais,
patente no hall de entrada da ESECS.

Por fim, realizou-se o arraial, num dos espaços exteriores da ESECS. Houve lanche
partilhado, sardinhada, música e muita animação.
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ANEXO Nº31 - Projeto Lídia

119

PROJETO LÍDIA
PARCERIA ENTRE O PROGRAMA IPL60+ E O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Participação de equipa do Programa IPL60+ no Workshop do Projeto LIDIA

Um grupo de quatro professores do Programa IPL60+ - Luísa Pimentel, Sara Mónico
Lopes, Filipe Santos e Vítor Rolo – participou num workshop do Projeto LIDIA –
Literacia Digital de Adultos, que se realizou a 29 de maio de 2015, em Lisboa.
Este projeto, promovido pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, resulta
de um projeto internacional, no âmbito das competências digitais, que foi alvo de um
prémio da FCT, como projeto de excelência. Pretende-se preparar formadores e outros
técnicos de intervenção social que trabalham com adultos, para integrar as tecnologias
digitais como ferramentas da sua prática.
A participação no workshop resultou de um convite formulado aos responsáveis e
colaboradores do Programa IPL60+, no sentido de colaborarem na concretização do
Projeto. Tratou-se de uma iniciativa que reuniu um conjunto de pessoas que lidam
com adultos na área da formação, formal e informal, para discutir alguns documentos
preliminares já desenvolvidos pela equipa do projeto LIDIA.
Assim, tivemos oportunidade de colaborar em vários exercícios que procuraram aferir
algumas ferramentas de trabalho. A equipa do projeto LIDIA ofereceu vários manuais,
em diversas áreas de formação.

Entrevista à coordenadora do Programa
No dia 2 de julho de 2015 a coordenadora do Programa concedeu uma entrevista a um
dos elementos da equipa do Projeto Lídia, Gustavo Pimenta, sobre o ensino das TIC no
âmbito do Programa IPL60+.
Luísa Pimentel teve oportunidade de clarificar as regras de funcionamento do
Programa, apresentar os seus objetivos e principais atividades, dando particular
destaque às oportunidades de aprendizagem em contexto intergeracional.
Apresentou, ainda, a experiência de formação na área das TIC, analisando as
necessidades e solicitações específicas dos seniores, que levam à necessidade de
ajustar as estratégias pedagógicas e os materiais disponíveis.
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Algumas imagens
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ANEXO Nº32 - Apresentação do Poster “O Espaço da
Animação Cultural no Programa IPL60+”
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