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INTRODUÇÃO

O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2015/2016, 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. Em alguns casos, os registos complementares,
particularmente quando são extensos, não constarão em anexo, tendo-se optado por dar
uma indicação sobre os sítios online onde os mesmos poderão ser consultados.
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 nº2
Evolução do nº de estudantes por semestre
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Grande parte das pessoas que se inscreveram no ano letivo em análise (2015/2016) já
frequentava o Programa. Como podemos verificar pelos dados constantes na tabela nº1,
a taxa de permanência2 situa-se nos 85%. Isto significa que das 106 pessoas que se
inscreveram no ano letivo, 90 já tinham frequentado o Programa em anos anteriores,
mesmo que com interrupções.
De realçar que 1 dos estudantes do ano letivo 2015/2016 estava inscrito há 9 anos (deste
o primeiro ano de funcionamento) e 10 pessoas (9%) há 8 anos.
A taxa de rejuvenescimento3 situa-se nos 15%, ou seja, encontramos 16 novos inscritos
no ano letivo 2015/2016, 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 15/16 por nº de anos frequentados
Nº anos no IPL60+

Nº alunos

Percentagem

1

16

15% (taxa de rejuvenescimento)

2

16

15%

3

13

12%

4

6

6%

5

14

13%

6

9

8%

7

21

20%

8

10

9%

9

1

1%

Total do ano letivo

106

100%

Os dados contidos no gráfico nº3 permitem-nos perceber que o comportamento destas
taxas de permanência e rejuvenescimento se tem mantido constante nos últimos anos.
Isto é, a taxa de rejuvenescimento tem-se mantido baixa, verificando-se uma tendência
para os seniores permanecerem no Programa durante vários anos.
Gráfico nº3
Novos e 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
73% das pessoas que se inscreveram no ano letivo de 2014/2015 renovaram a sua
inscrição no ano letivo de 2015/2016. 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

77

73%

2015-2016

106

-

-

1.2.

Taxa de renovação

Distribuição dos estudantes por género

Gráfico nº4
Estudantes por género
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32%
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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 68% dos estudantes.
Esta tem sido uma regularidade desde o início do Programa.

1.3.

Distribuição dos estudantes por idade

Gráfico nº5
Estudantes por categorias de idade
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 53 e os 79 anos, sendo que a sua maioria pertencia à faixa etária
dos 60-69 anos (62%). Não é, portanto, uma população muito envelhecida. Também esta
tendência se mantém desde o início do Programa. A média de idades neste ano letivo é
de 68,8 anos.

1.4.

Distribuição dos estudantes por habilitações académicas

Gráfico nº6
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 (29,2%), o 3º ciclo do ensino básico (28,3%) e o ensino
secundário (20,8%).

1.5.

Distribuição dos estudantes por profissão exercida

Gráfico nº 9
Estudantes por profissão
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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 (40%), com uma representatividade muito significativa dos professores (de
vários níveis de ensino). Segue-se o Pessoal Administrativo (24%) e os Técnicos e
Profissões de Nível Intermédio (13%).
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+.
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1.6.

Distribuição dos estudantes por local de residência
Gráfico nº8
Estudantes por localidade de residência
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Quanto ao local de residência, a grande maioria dos estudantes inscritos no ano letivo de
2015/2016 reside no concelho de Leiria (95%). 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 - 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 nº 9
Estudantes por escola
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há estudantes seniores que se inscrevem em unidades curriculares de duas escolas.

1.8.

Distribuição dos estudantes por licenciatura

Gráfico nº 10
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).
Por comparação com os dados de anos anteriores, em 2015/2016 constata-se uma maior
diversidade nas licenciaturas escolhidas.
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 2015-2016

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Fotografia e Tratamento de Imagem - JDM

10

Comunicação Língua Portuguesa - RHCO

6

Dança – AC

6

História Portugal – EB

5

História Social e Política Contemporânea – RHCO

5

Prevenção e Primeiros Socorros - DB

4

Psicologia da Educação- ES

4

História de Portugal I - LCP

4

Língua Estrangeira IV – RHCO

4

Tecnologia Automóvel I – EA

4

Literatura Infância – EB

3

História Contemporânea - CM

3

Expressão Musical- EB

3

Literatura Portuguesa I - LCP

3

Tabela 4 – Unidades curriculares mais escolhidas no 2º Semestre 2015-2016

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Língua Estrangeira II – Espanhol - CM

12

Sociologia das Migrações – ES

8

Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas - ES

5

Necessidades Educativas Especiais – EB

5

História Local e Cidadania para o Património – EB

5

Educação Estética e Artística – EB

5

Tecnologia Automóvel II – EA

5

História de Portugal II - TIPC/CP

4

Expressão Dramática – EB

4

Psicologia do Desenvolvimento – SS

4

Gerontologia – ES

4

Língua Estrangeira (Francês) – RHCO

3

Geografia Humana – EB

3

Literatura Portuguesa II - TIPC/CP

3
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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.
As unidades curriculares específicas do Programa não contemplam formas de avaliação.
No 1º semestre, somente 7,3% dos estudantes realizaram provas, e no 2º semestre 6,6%.
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,
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 - 2015-16
Identificação
do estudante

Unidade Curricular

Classificação
obtida

A

Prevenção e primeiros socorros

12

Contabilidade para Juristas

12

Introdução ao estudo de Direito

13

B

C

Psicologia Social e do desenvolvimento

14

14

D

E

F

G

Psicologia da Educação

16

Sociologia da Educação

12

Literatura Portuguesa I

18

Língua Estrangeira I (Espanhol)

14

Literatura Portuguesa I

18

Língua Estrangeira I (Espanhol)

13

Literatura Portuguesa I

18

Tabela 6 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 2º Semestre - 2015-16
Identificação do
estudante

Unidades Curriculares

Classificação
obtida

D

Antropologia Social e Cultural

14

E

Língua Estrangeira II (Espanhol)
Literatura Portuguesa II

13
17

F

Língua Estrangeira II (Espanhol)
Literatura Portuguesa II

11
17

G

Literatura Portuguesa II

17

Psicopatologias e intervenção Psicológica
H

I

1.11.

Direito da família e dos menores

Psicologia do desenvolvimento

10
14

16

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,
15

uma UC de licenciatura e uma específica do IPL60+. Assim, no 1º semestre, 59,4% dos
seniores inscreveram-se em duas UC/Projetos e 22,9% em três. No 2º semestre, a
proporção foi de 52,7% e 23,1%, respetivamente.

Tabela 7 – Total de UC e Projetos frequentados - 1º Semestre
Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)
1 Unidade Curricular/Projeto

Nº de inscritos

Percentagem

14

14,6%

2 Unidades Curriculares/Projeto

57

59,4%

3 Unidades Curriculares/Projeto

22

22,9%

4 Unidades Curriculares/Projeto

1

1%

5 Unidades Curriculares/Projeto

2

2,1%

Total

96

100%

Tabela 8 – Total de UC e Projetos frequentados - 2º Semestre
Nº de Unidades Curriculares (de licenciatura e
específicas do IPL60+)
1 Unidade Curricular/Projeto

Nº de inscritos

Percentagem

20

22%

2 Unidades Curriculares/Projeto

48

52,7%

3 Unidades Curriculares/Projeto

21

23,1%

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 e não tanto na oferta específica do Programa. Nas
tabelas que se seguem podemos verificar que no 1º semestre só 13,5 % dos inscritos
frequentaram mais de uma UC de licenciatura e que no 2º semestre essa percentagem foi
de 11%.
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Tabela 9 – Número de UC de licenciatura frequentadas -1º Semestre 2015-16

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

83

86,5%

2 Unidades Curriculares

10

10,4%

3 Unidades Curriculares

1

1%

5 Unidades Curriculares

2

2,1%

Total

96

100%

Tabela 10 – Número de UC de licenciatura frequentadas - 2º Semestre 2015-16

Inscrição em unidades curriculares de licenciatura

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

81

89%

2 Unidades Curriculares

6

6,6%

3 Unidades Curriculares

4

4,4%

Total

91

100%

Outro indicador 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+ (tabelas nº12 e nº13). Como já referimos, não são muitas as pessoas
que fazem essa opção, limitando-se a 22 (23% do total de 96 inscritos) no primeiro
semestre e a 26 (28,6% do total de 91 inscritos) no segundo. Ainda assim, comparando
com os dados de anos anteriores, o número de pessoas que preferem exclusivamente as
UC de licenciatura aumentou de forma significativa no 2º semestre do ano em análise.
Este pode ser um indicador revelador de maior integração na dinâmica das escolas e de
maior potencial de aprendizagem intergeracional.
Esta opção não significa que os seniores não participem nas atividades gratuitas
(regulares ou pontuais) desenvolvidas no âmbito do IPL60+, como a Dança, SessenTuna,
Grupo de Jograis, Clube de Leitura e de Escrita, entre outros.
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Tabela 11 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 1º Semestre 2015-16

Nº de Unidades Curriculares (licenciatura)

Nº de inscritos

1 Unidade Curricular

14

2 Unidades Curriculares

5

3 Unidades Curriculares

1

5 Unidades Curriculares

2

Total de inscritos só em UC de licenciatura
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Tabela 12 – Inscritos somente em UC de licenciatura - 2º Semestre 2015-16

Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

1 Unidade Curricular

20

2 Unidades Curriculares

3

3 Unidades Curriculares

3

Total de inscritos só em UC de licenciatura
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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.
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2.1.

Atividades regulares

Tabela 13 – 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 1h30)
(programas em anexo nº3)

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

14

11

27

28

Jean Mercereau
(docente ESTG)

26

27

Joaquim Esperança
(docente ESECS)

15

16

SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE (1º semestre) (2 turmas
- 1 sessão semanal de 3 horas por turma)
Rogério Costa
(docente ESECS)
INTERNET E MULTIMÉDIA (2º semestre) (2 turmas - 1
sessão semanal de 3 horas por turma)
(programas em anexo nº4)
INGLÊS INTERMÉDIO
(2 sessões semanais de 1H30)
(programa em anexo nº5)
ATIVIDADE FÍSICA
(3 sessões semanais de 1h) (programa em anexo nº6)
Ver relatório completo, com descrição e atividades
intergeracionais, em: http://60mais.ipleiria.pt/o-quefuncionamos/documentos/

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

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. Para
além das turmas de inglês intermédio (1 em cada semestre), foi constituída uma turma
de Inglês Iniciação (Inglês do dia-a-dia, como se verá na tabela 14), que funcionou em
ambos os semestres.
As unidades curriculares de nível intermédio, 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) e de Inglês Iniciação, foi
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assegurada por um estudante de mestrado e por uma estudante de licenciatura,
respetivamente, colocados 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 14 – Atividades e projetos gratuitos

ATIVIDADES GRATUITAS
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

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

DANÇA
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS
– colaboração voluntária)

*

27

GERONTOMOTRICIDADE
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS
– colaboração voluntária)

23

32

INGLÊS DO DIA-A-DIA (Iniciação)
(Programa em anexo nº 7)

Sandra Lopes (estudante ao abrigo
do Programa FASE – SAS)

32

26

TUNA 60+
(2 ensaios semanais)

Manuel Filipe Rocha (colaborador
voluntário)

19

20

PROJETO DE ARTES CÉNICAS
(2 ensaios semanais)

Grupo de estudantes do IPL60+
7

8

CLUBE DE LEITURA E DE ESCRITA
(sessões quinzenais) (ver anexo nº8)

Cristina Nobre (docente da ESECS,
colaboração voluntária)

10

11

CHÁ DAS QUINTAS – espaço de convívio pontual (ver
anexo nº9)
Grupo de estudantes do IPL60+

-

-

PROJETO CULTIVO DIVERTIDO
(ver anexo nº10)

Joaquim Esperança (docente ESECS)
e grupo de estudantes do IPL60+

-

5

CICLO DE WORKSHOPS "Tratamento de Imagem e
Vídeo"
(2 turmas - 1 sessão semanal de 2h por turma);
funcionou apenas no 1º semestre. Ver o resultado
final
em:
–
https://www.youtube.com/watch?v=Ada23Q70NjM
CICLO DE WORKSHOPS - Histórias Digitais (ver anexo
nº11)

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

17

-

-

8

Maria dos Anjos Dixe (Docente
ESSLei – colaboração voluntária)

20

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
(1 sessão semanal)
INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS
(1 sessão semanal) (ver anexo nº12)

Maria João Gaspar (estudante
IPL60+) Joaquim José Gaspar
(estudante IPL60+)
Estudantes do curso de TIPC da
ESECS

-

8

-

12

* Por erro na base de dados não nos é possível indicar corretamente total de inscritos,
rondam os 20 estudantes.

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 e da ESSLEI, que assumiram graciosamente a responsabilidade de orientar os
grupos que se constituíram em torno das diferentes áreas de interesse. O 2º semestre
contou com uma nova oferta formativa gratuita - Iniciação à Língua e Cultura Chinesas,
dinamizado por estudantes do curso de Tradução e Interpretação Português Chinês (TIPC)
lecionado na ESECS.
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 Cultivo Divertido não houve
inscrições prévias.

2.2.

Atividades pontuais

Tabela 15 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2015-2016
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

4 de novembro de 2015 - Sessão de abertura do ano letivo Coordenação
(ver anexo nº13).
Programa

e

colaboradores

8 de dezembro de 2015 – Participação da SessenTuna no Coordenação e Estudantes do IPL60+
lançamento do livro “Vidas em Transparência: pensar
para evoluir”, em Ribamar, Ericeira (ver anexo nº14).
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do

17 de dezembro de 2015 – Convívio de Natal com Coordenação e Estudantes do IPL60+
participação da comunidade académica da ESECS, com a
atuação do Grupo de Artes Cénicas (Jograis), Clube de
Leitura e SessenTuna (ver anexo nº15).
6 de janeiro de 2016 – “Nós e Laços: apresentação Estudantes do IPL60+ e estudantes de
coreográfica na ESECS” juntamente com estudantes do Animação Cultural
curso de Animação Cultural. (ver anexo nº 16)
25 de Janeiro de 2016 – Atuação da SessenTuna na Coordenação e Estudantes do IPL60+
AMIITEI (ver anexo nº 17)
Animador da Amitei
28 de janeiro de 2016 - Visita ao Palácio de S. Bento e à Coordenação e Estudantes do IPL60+
Assembleia da República. (ver anexo nº 18)
4 de fevereiro de 2016 - Seminário “O meu Site favorito”, Coordenação do IPL60+ e docente
realizado na ESECS e dinamizado pelo Prof. Filipe Santos.
(ver anexo nº 19)
15, 17 e 24 de fevereiro de 2016 - Curso de Primeiros Coordenação do IPL60+ e docente
Socorros, dinamizado pela Profª Catarina Lobão, na
ESSLei. (ver anexo nº 20)

Tabela 16 – Atividades pontuais – 2.º semestre 2015-2016
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

3 de março de 2016 – Visita de estudo à Escola Superior de Coordenação e Estudantes do
Artes e Design de Caldas da Rainha. Ver relatório completo em: IPL60+
http://60mais.ipleiria.pt/o-que-funcionamos/documentos/
11 a 16 de abril de 2016 – o Programa IPL60+ recebeu um grupo Coordenação e Estudantes do
de 22 estudantes da Universidad de Mayores de Extremadura IPL60+
(Espanha).
Ver
relatório
completo
em:
http://60mais.ipleiria.pt/o-que-funcionamos/documentos/
19 de abril de 2016 - Workshop de Serigrafia na Escola Superior Coordenação e Estudantes do
de Artes e Design de Caldas da Rainha. Ver relatório completo IPL60+
em:
http://60mais.ipleiria.pt/o-quefuncionamos/documentos/
27 de abril de 2016 – Participação do Grupo de Artes Cénicas Coordenação e Estudantes do
no 17º Festival anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL) IPL60+
com a peça – Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett, com
encenação de Pedro Wilson. (ver anexo nº 21)
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29 e 30 de abril de 2016 – Participação no I Encontro Nacional: Coordenação do IPL60+
“Educação Permanente em tempo de mudança: saber para
transformar”, organizado pela APCEP, em Lisboa. (ver anexo nº
22)
9 a 13 de maio de 2016 – Intercâmbio internacional de Coordenação e Estudantes do
estudantes seniores IPL60+ com a Universidad de los Mayores IPL60+
de Extremadura, em Badajoz. Ver relatório completo em:
http://60mais.ipleiria.pt/o-que-funcionamos/documentos/
16 de maio de 2016 – Realização de uma ação de informação e Coordenação e estudantes do
de sensibilização sobre o projeto Refood, pelo Programa IPL60+ e responsáveis pela
IPL60+ e núcleo de Leiria da Associação Refood. (ver anexo Associação Refood
nº23)
19 de maio – Participação de estudantes 60+ na atividade: “A Coordenação e estudantes do
Importância da Atenção Visual na Segurança Rodoviária”, uma IPL60+ e Câmara Municipal Leiria
parceria entre a Câmara Municipal Leiria e a ESCS. (ver anexo
nº 24)
1 de junho de 2016 – Participação nas comemorações do dia Direção da ESECS
Mundial da Criança, organizadas pela Câmara Municipal de Câmara Municipal de Leiria
Leiria e pela ESECS. (ver anexo nº25)
Coordenação do Programa
Estudantes do IPL60+
2 de junho de 2016 – Visita à ESTM - Peniche, bem como ao Coordenação e estudantes do
Centro de I&D, Formação e Divulgação do Conhecimento IPL60+
Marítimo (CETEMARES) e outros espaços culturais. Ver
relatório completo em: http://60mais.ipleiria.pt/o-quefuncionamos/documentos/
6 de junho de 2016 - Cultivando a Relação entre Gerações. Coordenação do IPL60+, docentes
Atividade intergeracional no Cultivo Divertido, envolvendo da ESECS e estudantes do IPL60+
duas turmas da ESECS. Ver relatório completo em:
http://60mais.ipleiria.pt/o-que-funcionamos/documentos/
13 a 17 de junho de 2016 – Talentos Despertos – exposição, no Coordenação e estudantes do
Hall da ESECS, de trabalhos desenvolvidos na Oficina de Artes IPL60+
Plásticas do Programa IPL60+. (ver anexo nº 26)
14 de junho de 2016 – Festa de encerramento do ano letivo 15- Coordenação,
estudantes
16. (ver anexo nº 27)
colaboradores do IPL60+
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e

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 17 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

ENQUADRAMENTO

ORIENTADOR

1.º SEMESTRE
Cristina Oliveira

CET em Práticas Administrativas e Relações Públicas

Luísa Pimentel

2.º SEMESTRE
Sara Morais

Licenciatura em Desporto e Bem-Estar
(colaboração exclusivamente na dinamização de duas
sessões semanais de Gerontomotricidade)

Isabel Varregoso

Tabela 18 – Pedidos de colaboração Interna
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Realização de estudo sobre “Prevalência de Estudantes da licenciatura em Enfermagem
Sintomas Depressivos em Idosos com Doença da Escola Superior de Saúde do IPLeiria
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Crónica”, através de aplicação de questionários
aos estudantes do IPL60+.
Aplicação de um questionário à coordenadora Estudante de Doutoramento em Educação e
do Programa sobre o papel e as práticas das Formação de Adultos na Universidade de
entidades educativas direcionadas para a Lisboa
Terceira Idade em Portugal.
Realização de estudo sobre "Aptidão física,
atividade física e qualidade de vida relacionada
com a saúde de idosos”, através da aplicação de
questionários aos estudantes do IPL60+.

Estudante de Mestrado em Fisioterapia Especialização do Movimento Humano, da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra

Realização de estudo sobre "A utilização da Rede
Social Facebook pelos seniores”, através da
aplicação de questionários aos estudantes do
IPL60+.

Estudante da unidade curricular de Métodos
e Técnicas de Investigação, do mestrado em
Intervenção para um Envelhecimento Ativo,
do Instituto Politécnico de Leiria

Tabela 19 – Pedidos de colaboração Externa
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Realização de entrevista à coordenadora do Estudantes da unidade
Programa sobre a origem, objetivos e Investigação em Ciências
dinâmica do mesmo.
Comunicação, do curso de
Media, da Escola Superior
Ciências Sociais do IPLeiria.

curricular de
Sociais e em
Comunicação e
de Educação e

Realização de curta-metragem sobre a doença Estudantes da unidade curricular Escrita e
de Alzheimer com a participação de um Meios Audiovisuais, do Curso de Comunicação
estudante do IPL60+.
e Media, da Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais do IPLeiria.
Realização de estudo sobre "A Aprendizagem Estudantes da Unidade Curricular de Métodos
ao Longo da Vida”, através da aplicação de e Técnicas de Investigação Social, do curso de
questionários aos estudantes do IPL60+.
Serviço Social, da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais do IPLeiria.
Realização de estudo sobre "As relações entre
os estudantes do IPL60+ e os estudantes de
licenciatura”, através da aplicação de
questionários aos estudantes do IPL60+.

Estudantes da Unidade Curricular de Métodos
e Técnicas de Investigação Social, do curso de
Serviço Social, da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais do IPLeiria.
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4 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E REDES INTERINSTITUCIONAIS
4.1 - PROJETO LÍDIA
Demos continuidade à colaboração no Projeto Lídia – Literacia Digital de Adultos –
coordenado pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, iniciada no ano letivo
anterior. Em 2015, esta instituição de ensino convidou o IPLeiria a estabelecer uma
parceria, no sentido facilitar a participação dos responsáveis e colaboradores do IPL60+
no projeto.
Pretendia-se preparar formadores e outros técnicos de
intervenção social que trabalham com adultos, para
integrar as tecnologias digitais como ferramentas da
sua prática. Como resultado final dos contributos dos
vários

intervenientes,

foram

elaborados

alguns

materiais de apoio, que se encontram disponíveis nos
seguintes endereços: http://lidia.ie.ulisboa.pt/
http://aprendercomtecnologias.ie.ulisboa.pt/

4.2 - COLABORAÇÃO COM A RUTIS
O IPL60+ é membro observador da RUTIS, sendo apresentado pelos seus responsáveis,
em diversas iniciativas, como um exemplo de boas práticas no domínio da formação
sénior, da aprendizagem intergeracional e da inclusão social dos seniores.

5. - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS
5.1 - Disseminação em eventos científicos
- Apresentação da comunicação “Programas de aprendizagem ao longo da vida no ensino
superior: o caso do Instituto Politécnico de Leiria”, no âmbito das XIV Jornadas
Internacionais “Aprender Sempre. Novos desafios no século XXI”, organizadas pela
Universidade do Porto, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2015.
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- Apresentação da comunicação “Tempo para participar”, no âmbito do Primeiro Ciclo de
Conferências “Envelhecer Hoje”, que decorreu no dia 27 de novembro de 2015, no
Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra.

- Apresentação do Poster “O Programa IPL60+ aos olhos dos jovens estudantes da ESECS”,
no âmbito da Includit 3 - Conferência Internacional para a Inclusão, organizada pela Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais, que decorreu nos dias 4 e 5 de dezembro de
2015.

5.2 - Divulgação nos meios de comunicação
- Artigo de opinião na Revista Desafios, nº 62, de julho de 2016 (pag. 32-33), intitulado
“Mestre e aprendizes”. Revista de Desenvolvimento Regional, da responsabilidade da
NERLEI. Ver notícia em: http://www.nerlei.pt/files/_!_Desafios_62_579b1a3a15f72.pdf

5.3 Publicações
- Pimentel, L & Faria, S (2015). O Programa IPL60+ aos olhos dos jovens estudantes da
ESECS. In C. S. Freire, C. Mangas & C. Sousa (org.). Livro de Atas da III Conferência
Internacional para a Inclusão 2015 (pp.521-522). Leiria: Instituto Politécnico de Leiria. Ver
texto em: https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1601/4/Livro_Atas_INCLUDiT_III.pdf

- Pimentel, L & Lopes, S. M. (2016). Programas de Aprendizaje a lo largo de la vida en
formación superior, el caso del Instituto Politécnico de Leiria. In XIV Jornadas
Internacionales sobre asociacionismo en los Programas Universitários de Mayores.
Aprender sempre: Nuevos desafíos en el siglo XXI. Universidade do Porto, 30 de setembro
a 3 de outubro de 2015 (pp.106-118). Vigo: CAUMAS. Ver texto em: http://caumas.org/wpcontent/uploads/2016/02/Livro_Humus.pdf
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6 – AVALIAÇÃO PELOS SENIORES
No final do ano letivo solicitámos aos seniores que preenchessem um questionário de
avaliação sobre o Programa. Este foi disponibilizado em formato digital e em papel, para
que todos tivessem oportunidade de manifestar a sua opinião. Para além da sensibilização
realizada através de email e pessoalmente, pelos vários colaboradores, a coordenação
articulou com os docentes das atividades específicas do Programa no sentido de cederem
algum tempo das suas aulas para a realização desta tarefa. Foram preenchidos 50
questionários que correspondem a 55% dos 91 inscritos no 2º semestre de 2015/2016.
O instrumento de recolha de dados era constituído por questões fechadas e por questões
abertas, organizadas através dos seguintes grupos:
1 – Dados Gerais (dados sociodemográficos de caracterização da amostra)
2 - Motivações e Impactos
3 – Organização e funcionamento
4 – Participação em aulas de licenciatura

6.1 – Frequência do Programa
Quando questionados sobre a intenção de frequentar o Programa no ano seguinte, os
seniores que responderam ao questionário de avaliação dão, na sua grande maioria, uma
resposta afirmativa. Só um indica que não tem intenção de dar continuidade ao seu
percurso no IPL60+.
Gráfico nº11
Intenção de frequentar o IPL60+ no próximo ano letivo
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6.2 - Motivações e Impactos
Quanto às principais motivações para a frequência do Programa, a aquisição de
conhecimentos surge como a opção dominante, tendo sido escolhida por 37 pessoas. A
valorização de competências pessoais e o estabelecimento de novas amizades são
também motivos muito relevantes. Contrariamente, o combate à solidão e o contributo
para a formação dos jovens são os motivos menos apontados. Estas conclusões vão ao
encontro das obtidas no estudo realizado no ano letivo 2013/2014, quando efetuámos a
mesma questão aos inscritos nesse ano.

Gráfico nº12
Principal motivação para inscrição no IPL60+
Partilha de saberes e experiências de vida
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Relativamente aos contributos que as pessoas retiram da frequência do IPL60+, as
respostas são coerentes com as que foram dadas na pergunta anterior. Os seniores
procuram e encontram, predominantemente, acesso ao conhecimento e valorização
pessoal.
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Gráfico nº13
Principal motivação para inscrição no IPL60+
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6.3 – Organização e funcionamento
Os seniores foram convidados a manifestar o seu grau de concordância relativamente a
várias afirmações relacionadas com a estrutura e organização do IPL60+, tendo em conta
uma escala que oscilava entre os valores 1 e 5, sendo que 1 correspondia a “discordo
totalmente” e 5 correspondia a concordo totalmente.
No gráfico nº14 estão sistematizadas as opiniões manifestadas em relação a cada
afirmação. As opiniões claramente positivas (correspondentes aos valores 4 e 5) estão
representadas a verde; as opiniões claramente negativas (correspondentes aos valores 1
e 2) estão representadas a vermelho e a laranja; o posicionamento intermédio
(correspondente ao valor 3) está representado a amarelo; a cinzento estão representadas
as “não respostas”.
É evidente que a grande maioria das pessoas tem uma perceção positiva sobre o modo
de organização e de funcionamento do IPL60+. As perceções claramente negativas são
residuais em quase todos os indicadores. Destaca-se, particularmente, a perceção
positiva sobre a relação dos seniores com os docentes das licenciaturas; bem como com
os formadores das atividades específicas do Programa. Também de realçar o facto dos
seniores se sentirem bem acolhidos no IPL. O valor das taxas pagas pelos estudantes é o
assunto que reúne um maior número de perceções negativas.
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Por fim, de realçar a afirmação “Já me senti discriminado por ser mais velho do que os
outros estudantes do IPL” à qual a maioria das pessoas responde negativamente (26
pessoas), indicando não sentir discriminação em virtude da idade, mas que, ainda assim,
regista uma concordância significativa por parte de 14 pessoas.

Gráfico nº14
Avaliação da estrutura e organização do IPL60+
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A oferta formativa é diversificada e apelativa.
A oferta formativa corresponde às necessidades dos estudantes.
O Programa está bem organizado.
O atendimento nos serviços das escolas é eficaz.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os docentes
das licenciaturas.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os das
licenciaturas.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os
formadores
O valor das taxas pagas é adequado aos serviços prestados.
A sala de convívio do IPL 60+ é adequada às atividades aí
realizadas.
Há uma boa articulação entre a coordenação do Programa e os
estudantes.
Há uma boa articulação entre os estudantes do IPL60+ e os seus
representantes
As atividades culturais e recreativas são adequadas às
necessidades dos estudantes.
Sinto-me bem acolhido(a) no IPL.
Já me senti discriminado(a) por ser mais velho(a) do que outros
estudantes do IPL.
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Atividades específicas do IPL60+ consideradas mais interessantes
A grande maioria das respostas a esta questão é muito imprecisa, não indicando
claramente a atividade preferida. Contudo, nas 37 respostas que recolhemos podemos
identificar algumas tendências.
31

50

Assim, 11 pessoas apontaram como atividade mais relevante o Inglês, sendo que 3
identificaram claramente o Inglês Intermédio. Nos restantes casos não é claro se se
reportam a esta UC ou ao Inglês do dia-a-dia. Há ainda uma pessoa que valoriza a
possibilidade de adquirir conhecimentos na área das línguas estrangeiras.
Em segundo lugar, nesta lista de preferências surge a atividade física, realçada por 8
pessoas. Há 2 pessoas que destacam a Dança e uma que refere a Gerontomotricidade
(não sendo claro se se reporta à UC do primeiro semestre ou à atividade do segundo)
As TIC aparecem em terceiro lugar nesta lista, não sendo claro a que nível de
aprendizagem (iniciação ou intermédio) os 4 seniores se reportam.
Três pessoas realçaram os passeios, intercâmbio, convívios e as visitas de estudo. Três
destacaram os workshops, sendo que uma referiu concretamente o workshop de
Histórias Digitais e outra o workshop de fotografia e vídeo.
Por fim, uma pessoa destacou a Literatura (sem se perceber exatamente a que atividade
se referia) e outra a Pintura.
Várias pessoas referiram não ter opinião por não terem frequentado as atividades com
regularidade ou por terem frequentado exclusivamente as UC de licenciatura.

Aspetos mais positivos do Programa IPL60+
Em coerência com as respostas sobre as motivações e os impactos, quando damos a
oportunidade das pessoas se manifestarem livremente sobre o que mais apreciam no
Programa, estas realçam preferencialmente a possibilidade de adquirir conhecimentos
nas mais diversas matérias. Em 39 respostas, 22 realçam a aprendizagem como o
elemento mais positivo. A possibilidade de se atualizarem, de crescerem intelectualmente
e de estarem inseridos no meio estudantil, são alguns dos aspetos realçados. Destacamos
algumas afirmações:
“A possibilidade de aprender, de favorecer a relação entre as pessoas, de cada um se
manter ativo e interessado pelos outros e pelos problemas do mundo que nos rodeia.”
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“Proporcionar às gerações mais velhas, um novo regresso à escola. E consequentemente,
aprendizagem ao longo da vida!”
“A possibilidade de poder escolher a área de saberes e ter várias atividades à escolha.”
“A possibilidade de obter conhecimentos em matérias que gostamos e que não tivemos
oportunidade na nossa "juventude".”
“Uma excelente oportunidade de valorização de conhecimento na utilização das novas
tecnologias e outros de âmbito sociais e cultural.”
Em segundo lugar surge a oportunidade de convívio e de estabelecimento de novas
interações sociais. Foram 12 as pessoas que realçaram este aspeto positivo.
Algumas respostas foram mais genéricas, dando relevância à oportunidade de ocupação
do tempo e à atividade como um valor em si mesmo. Também a ideia de envelhecimento
ativo e de valorização pessoal está presente em algumas afirmações, havendo uma
pessoa que realça “A oportunidade de nos tornarem mais jovens”.
A possibilidade de convivência e de aprendizagem intergeracional, ainda que seja um dos
principais objetivos do Programa, é realçada somente por 3 seniores.
“A oportunidade de poder transmitir aos jovens a nossa experiência de vida e profissional,
e ao mesmo tempo a oportunidade de nos podermos valorizar a nível pessoal.”
Por fim, há 3 pessoas que destacam aspetos relacionados com o funcionamento do
Programa e com o modo como são acolhidos na instituição:
“A aceitação dos mais velhos, a cultura e o seu saber”
“Bom acolhimento e valorização dos alunos.”
“A forma como se tem articulado com as sugestões propostas pelos estudantes”

Aspetos mais negativos do Programa IPL60+
Das 36 pessoas que responderam a esta questão, 13 referem que não encontram aspetos
negativos, reforçando, desta forma, a sua opinião positiva sobre o Programa.
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Os aspetos negativos podem ser sistematizados em 3 domínios. No domínio da
organização e funcionamento do Programa destacam-se os seguintes aspetos:
- O elevado valor das taxas (5 pessoas).
- A inadequação dos horários da Atividade Física e da Dança (3 pessoas). Esta queixa
reflete-se posteriormente na sugestão de que as aulas deveriam decorrer em horários
mais tardios.
- A obrigatoriedade da matrícula em uma unidade curricular de licenciatura, que alguns
referem não frequentar (2 pessoas).
- A falta de preocupação em integrar os seniores recém-chegados, o que dificultou o
acesso a algumas atividades (2 pessoas).
- O isolamento da sala de convívio, que não está devidamente localizada (1 pessoa).
No domínio das atividades realizadas e do modo como a oferta formativa está organizada
destacam-se:
- A falta de oferta de atividades e de temas diversificados (2 pessoas).
- A dificuldade das pessoas que já frequentam o IPL60+ há vários anos de encontrarem
atividades novas (1 pessoa).
- A falta de um plano mínimo de cursos estruturados (1 pessoa).
- A falta de intercâmbios com outras universidades congéneres (1 pessoa).
Por fim, encontramos aspetos negativos relacionados com as dificuldades de interação
entre os seniores:
- Formação de grupos restritos e incapacidade de formar grupos mais alargados (2
pessoas).
- A falta de interação entre o grupo de alunos (1 pessoa).
- Existência de grupos já formados, de natureza hermética, que dificilmente permitem a
inserção de novos elementos nos clubes/atividades livres, existentes (1 pessoa).

34

Sugestões de melhoria e comentários
As sugestões de melhoria são consentâneas com algumas das críticas apontadas,
destacando-se nas 20 respostas obtidas os seguintes elementos:
- A diversificação da oferta formativa e sociocultural
“Realização de atividades motivadoras e agregadoras de interesses comuns do grupo.
Levar os alunos a dar sugestões, no início do ano, sobre o que gostariam de realizar ao
longo do ano, de forma a envolver todos ou a maioria.”
“Criar novas atividades com maior abrangência em várias matérias.”
“Haver mais workshops e aulas de temas variados.”
“Diversificação de novas atividades lúdicas livres, nomeadamente a nível musical,
fotografia, teatro, declamação de poesia (extra jograis); dança; passeios pedestres na
cidade com orientadores, quer a nível de caminhadas, quer com aulas de história e
ciências ao vivo."
“Uma aula de cultura geral para todos os alunos”
- A alteração do horário de atividade Física e Dança
“Aulas de Dança e Ginástica mais tarde”
São, ainda, dadas sugestões relacionadas com a substituição da sala de convívio por uma
que seja mais central e de acesso mais fácil; com a necessidade de haver uma melhor
articulação entre o horário das várias atividades e com a necessidade de criar duas turmas
de TIC, com níveis de exigências diferentes e com um professor “adequado à função”.
Por fim, há uma pessoa que refere não apresentar sugestões por estas nunca serem tidas
em conta e algumas que aproveitam para reforçar a imagem positiva que têm do
Programa:
“Continua a ser "o melhor" programa que encontro em Leiria para os 50 (?) mais.”
“Que o programa 60+ continue o excelente trabalho desenvolvido!”
“Não saberia fazer melhor, logo, não tenho comentários.”
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6. 4 – Participação em aulas de licenciatura
No que diz respeito à assiduidade às aulas das UC de licenciatura escolhidas pelos
seniores, há uma maioria significativa (62%) que refere ter assistido a mais de 50% das
aulas. Não podemos ignorar, contudo, que 36% das pessoas indicam uma assiduidade
inferior a 50%, havendo mesmo 9 pessoas que afirmam nunca ter frequentado as aulas.

Gráfico nº15
Assiduidade às UC de licenciatura
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Houve 29 pessoas que indicaram justificações para a falta de assiduidade. Assim, a
justificações mais relevantes são a dificuldade de conciliação com outras atividades (8),
resolução de assuntos familiares (7), problemas de saúde (6), o horário das aulas (5) e o
desinteresse pelos conteúdos das UC (5). Há ainda duas pessoas que referem que nunca
tiveram intenção de frequentar as aulas de licenciatura.
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CONCLUSÃO
No ano letivo de 2015/2016 manteve-se o 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, em certa medida, pelo facto de uma parte significativa
dos estudantes seniores estarem inscritos desde os primeiros anos de funcionamento do
Programa. Ainda assim, tem sido 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 o número de inscritos por atividade/projeto é habitualmente baixo, 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 auscultados em todos os aspetos relacionados
com a organização e funcionamento do mesmo. No ano letivo em análise, a eleição
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realizou-se a 24 de novembro de 2015, tendo tido a participação de 47 votantes. Foram
eleitos como representantes dos seus pares: José Júlio, João Ervilha e Carlos Coelho
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, quer sejam as UC e projetos pagos, como as TIC, Inglês, Atividade Física, quer
sejam as atividades gratuitas como a SessenTuna, Dança ou Clube de Leitura e de Escrita.
Constatamos, ainda assim, que há cada vez mais pessoas a preferir as UC de licenciatura
e que não se inscrevem nos projetos específicos do Programa, o que indicia uma maior
integração dos seniores na dinâmica institucional.
No ano letivo a que se reporta o presente relatório houve uma aposta no reforço dos
recursos humanos afetos ao Programa. Foi colocada uma colaboradora no gabinete de
apoio para realizar o atendimento aos seniores e para dar apoio administrativo.
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.
Quando ouvimos os seniores, através de questionários ou em conversas do quotidiano,
percebemos que estes se mostram globalmente satisfeitos com a oportunidade de
frequentar esta iniciativa socioeducativa, com a sua dinâmica e com o seu funcionamento.
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ANEXOS
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ANEXO Nº1 - Calendário Escolar

40

PROGRAMA IPL60+
CALENDÁRIO ESCOLAR 2015/2016

1º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: de 21 a 25 de setembro de 2015
- INÍCIO DO 1º SEMESTRE5: 05 de outubro de 2015
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 19 de fevereiro de 2016

2º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: de 22 de fevereiro a 11 de março de 2016
- INÍCIO DO 2º SEMESTRE6: 29 de fevereiro de 2016
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 8 de julho de 2016

INTERRUPÇÕES LETIVAS7
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 21 de dezembro de 2015 e 02 de janeiro de 2016
- INTERRUPÇÃO CARNAVAL: entre 8 e 10 de fevereiro de 2016
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 14 e 28 de março de 2016

5

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades curriculares
de licenciatura, que têm início a 21 de setembro de 2015. As aulas das unidades curriculares ou projetos
específicos do IPL60+ terão início a 5 de outubro, sendo que, em alguns casos, devidamente publicitados,
poderão ter início na semana seguinte, devido a procedimentos de contratação dos docentes.
6

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades curriculares
de licenciatura, que têm início a 22 de fevereiro de 2016. As aulas das unidades curriculares ou projetos
específicos do IPL60+ terão início a 29 de fevereiro, sendo que, em alguns casos, devidamente publicitados,
poderão ter início na semana seguinte, devido a procedimentos de contratação dos docentes.
7

Poderá haver interrupções pontuais em virtude de eventos que se realizem nas escolas do IPL.
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ANEXO Nº2 - Horários das Unidades Curriculares e
Atividades do Programa
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ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2015/2016
Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 1ºsemestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Hora: 09.00 – 10.00
Sala: Ginásio

DANÇA

GERONTOMOTRICIDADE
(diurno)

Hora:16:00/17:00

GERONTOMOTRICIDADE
(Pós-Laboral)

Hora:18:00-1 9:00

Hora: 15:30 - 16:30

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Hora: 18:00 - 19:00
Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

WORKSHOPS
TRATAMENTO DE
IMAGEM E VÍDEO

INGLÊS DO DIA-A-DIA

Quinta-feira

Hora:19:00 -21:00

Sala: 1.7

Hora:10:30 -12:30

Sala: 1.1
Hora: 10:30-12:30

OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

Sala: convívio
60+

CLUBE de ESCRITA e de
LEITURA

Hora:11:30-12:30
Sala: convívio
60+

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

Hora: 18:00 18:30

Sala: 0.3
Hora:17:00 - 18:00

Sala: 0.3

Hora: 18:00-18:30
Sala: 0.3

Hora:17:00 – 18:00

Sala: 0.4

CULTIVO DIVERTIDO*
* O horário das atividades assinaladas será definido de acordo com a disponibilidade dos

inscritos nas mesmas.
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Sextafeira

ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2015/2016

Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 2º Semestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Sextafeira

Quinta-feira
Hora: 09.00 - 10.00

DANÇA

Sala: Ginásio

GERONTOMOTRICI
DADE

Hora:17:00-18:00
Sala: Ginásio

CICLO WORKSHOPS “HISTÓRIAS
DIGITAIS”
(1 sessão semanal por turma de 8 pessoas)
INICIAÇÃO À LÍNGUA
E CULTURA
CHINESAS*

INGLÊS DO DIA-ADIA

Hora: 16:00 -18:00
Sala: 1.7

Hora: 18:00 - 19:30

Sala: 0.4
Hora:10:30-12:30
Sala: 1.5

OFICINA DE ARTES
MANUAIS*

Hora:10:30-12:30
Sala: 1.8

Hora:10:30-12:30
Sala Convívio

CLUBE de ESCRITA e
de LEITURA*

Hora: 14:30
Sala Convívio

GRUPO DE ARTES
CÉNICAS *
(Teatro e Jograis)

A combinar entre
o grupo.

A combinar entre o
grupo.

SESSENTUNA
(Tuna 60+)

Hora: 17:00 -18:00

Hora: 17:00 – 18:00

Sala: 0.4

Sala: 0.4

Cultivo Divertido

O horário das atividades assinaladas será definido de acordo com a disponibilidade dos
dinamizadores e dos inscritos nas mesmas.
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2015/2016
1º semestre

Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos
ACTIVIDADES

Segunda-feira

INTRODUÇÃO À
INFORMÁTICA

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Hora: 11h – 2.30

Hora: 11h –12.30

Sala: 1.7

Sala: 1.7

Hora: 10h – 13h

SOFTWARE DE
PRODUTIVIDADE A

Sala: 0.17

Hora: 10h – 13h

SOFTWARE DE
PRODUTIVIDADE B

Sala: 0.32

INGLÊS PRÉINTERMÉDIO (NÍVEL
A2)

Hora: 16h –17.30
Sala: 0.19

ACTIVIDADE FÍSICA

Hora:14.30 – 16h
Sala: 0.19

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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Sextafeira

ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2015/2016

Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos
2º semestre

ACTIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Hora: 11h – 12.30

INTRODUÇÃO À
INTERNET

Quinta-feira

Hora: 11h –
12.30

Sala: 1.7
Sala: 1.7
Hora: 10h – 13h

INTERNET E
MULTIMÉDIA (A)

Sala: 0.17

INTERNET E
MULTIMÉDIA (B)

Hora: 10h – 13h
Sala: 0.17

INGLÊS
INTERMÉDIO (NÍVEL
B1)

ACTIVIDADE FÍSICA

Hora: 14.30 –
16h

Hora: 14.30 – 16h

Sala: 1.8

Sala: 1.8

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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Sext
afeira

ANEXO Nº3 – Programa: Introdução à Informática e
Introdução à Internet
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016
UNIDADE CURRICULAR

Introdução à Informática
OBJETIVOS
Pretende-se que o estudante, 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 (Pen 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
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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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 – 2º semestre
UNIDADE CURRICULAR
Introdução à Internet
OBJETIVOS
Pretende-se que o estudante, no final desta unidade curricular, consiga executar um
conjunto de tarefas associadas às competências básicas em Tecnologias de Informação e
Comunicação:
- Pesquisar informação na Internet;
- Receber e enviar correio eletrónico;
- Aceder e partilhar ficheiros através do Facebook.
CONTEÚDOS
1. Internet


Visitar websites



Pesquisar na Internet (websites, imagens, vídeos)
2. Correio Eletrónico



Criar uma conta no Gmail



Enviar e-mails (com e sem anexos)



Responder e encaminhar e-mails



Eliminar e-mails

3. Redes Sociais - Facebook


Definição do perfil



Definição de privacidade



Publicação



Criação e partilha de álbuns de fotografia
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ANEXO Nº4 – Programas: Software de Produtividade e
Internet e Multimédia
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 - 1º semestre
UNIDADE CURRICULAR
TIC 2 – Software de Produtividade
OBJETIVOS
Pretende-se com esta disciplina dotar os estudantes de conhecimentos e destreza na utilização de
ferramentas informáticas úteis no seu dia a dia.
Nesse sentido, serão explorados softwares de apoio ao seu dia a dia onde irão trabalhar com
funcionalidades que o ajudarão, por exemplo, na redação de textos (elaboração de cartas, livros,
convites,…), criação de apresentações (como a apresentação/exposição de temas, animações com
fotografias,…), partilhar informação como calendários, mensagens de mail e outros aplicativos de
comunicação partilha.
CONTEÚDOS
- O e-mail e seu potencial de comunicação. Configuração e utilização do e-mail em
dispositivos móveis
- Dropbox enquanto ferramenta de gestão de ficheiros
- Processamento de texto
- Ferramentas de geolocalização em dispositivos móveis e fixos. Google maps e seu potencial
- Processamento de texto
- Apresentações digitais, o power point.
- Comércio electrónico
- Formulários digitais
NOTA: Será trabalhado o mesmo conteúdo nas duas turmas. Contudo, na Turma A, que consideramos de
iniciação a cada uma das ferramentas, serão abordados os comandos básicos enquanto que na Turma B,
que consideramos avançada, serão trabalhadas funcionalidades mais avançadas.
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 – 2º semestre
UNIDADE CURRICULAR
TIC 2 – Internet e Multimédia

OBJETIVOS
Pretende-se com esta disciplina dotar os estudantes de conhecimentos e destreza na
utilização de ferramentas informáticas baseadas na web e multimédia no seu dia-a-dia.
Nesse sentido, serão explorados diversos aplicativos online e APP’s (aplicativos de aparelhos
móveis) de apoio ao seu dia a dia onde irão trabalhar com funcionalidades que o ajudarão a
produzir, gerir e editar imagem, som e vídeo. Também serão abordadas noções de rede
social em especial ferramentas do Facebook.
CONTEÚDOS
-

Conceitos elementares de edição de imagem
Editores de imagem
O Instagram enquanto rede social de imagens
Flickr e Picasa para gestão de fotografias digitais
Conceitos elementares de edição de vídeo e som
Youtube enquanto editor de vídeo
Movie maker para edição de video
Facebook e ferramentas de socialização
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ANEXO Nº5 – Programas de Inglês Intermédio
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016
UNIDADE CURRICULAR
INGLÊS PRÉ-INTERMÉDIO (A2)
OBJETIVOS

O objetivo central da Unidade Curricular de Inglês intermédio 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.

CONTEÚDOS
Topics
The English-speaking world
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Personal introduction
Daily routine
The English Language
The United Kingdom
The United States
Other English-speaking countries: Ireland, Australia… (depending on the news and 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;
Who; Whose; Which;
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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…

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 – 2º semestre
UNIDADE CURRICULAR
INGLÊS INTERMÉDIO (B1)
OBJETIVOS
Esta unidade curricular em particular visa desenvolver competências comunicativas em língua inglesa,
integrando orientações das propostas do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, nível B1,
subdivisão do nível B, correspondente ao Utilizador Intermédio, articulando-as com as necessidades e
interesses específicos dos alunos do Programa IPL60+.
O objetivo central da Unidade Curricular de Inglês intermédio 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.
CONTEÚDOS
Topics
The English Language
The United Kingdom
The United States
Other English-speaking countries: Ireland, Australia… (depending on the news and the students’ interests and
experience)
Current issues
Lexical and grammatical contents
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Verb forms
Affirmative, interrogative, negative;
Imperative;
modal verbs: can/ can’t, must/mustn’t, have to/ don’t have to.
Tenses
Present perfect simple & continuous;
Past simple & continuous;
Future with going to / will.
Adjectives
Comparative and superlative forms (regular and irregular);
Order.
Adverbs
Pronouns
Quantitative: one, something, everybody, etc;
Impersonal: it, there.
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.
Word formation
Affixation, compounding, borrowing, blending, clipping, acronyms, eponyms…
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ANEXO Nº6 - Programa de Atividade Física
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 - 1º Semestre
UNIDADE CURRICULAR
Atividade Física 1
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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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016 – 2º semestre

UNIDADE CURRICULAR
ATIVIDADE FÍSICA 2
OBJETIVOS


Promover a saúde através da atividade física regular compreendendo a necessidade de adoção
de estilos de vida ativos.



Contribuir para a manutenção da independência e autonomia como meios para melhorar a
qualidade de vida.



Realizar atividades físicas regularmente como forma de manter e melhorar a aptidão física
funcional.



Socializar-se através da atividade física aumentando as interações sociais, o convívio e a
comunicação.



Vivenciar práticas físicas promotoras de bem-estar e desenvolvimento cognitivo e psicossocial.

CONTEÚDOS


Socialização e condutas motoras em grupo.
 Criatividade e realização motora. Capacidades motoras: equilíbrio, coordenação,
agilidade, flexibilidade, força, resistência, reação, orientação espácio-temporal,
velocidade, coordenação rítmica.


Habilidades motoras: movimentos locomotores e não-locomotores - andar, correr, saltar (com
baixo impacto), rodar, lançar, apanhar, driblar, pontapear, fletir, esticar, puxar, empurrar, entre outras.


Expressão motora: expressão facial, gestual e corporal, ritmo e coreografia.
 Habilidades posturais, estabilidade, alinhamento.
 Capacidades cognitivas: atenção, concentração e memória.
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ANEXO Nº7 – Programa de Inglês do dia-a-dia
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2015/2016
ATIVIDADE
Inglês do dia-a-dia
INTRODUÇÃO
Esta atividade destina-se, preferencialmente, a pessoas que nunca tenham tido contacto com a
língua inglesa ou que tenham conhecimentos muito limitados da mesma.
A atividade será desenvolvida por uma estudante voluntária, que, de forma lúdica, procurará
desenvolver o gosto pela língua e dar a conhecer os seus rudimentos.

OBJETIVOS
Pretende-se que os estudantes seniores se familiarizem com algumas das palavras e expressões
mais usuais na língua inglesa.
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ANEXO Nº8 - Clube de Leitura e de Escrita
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CLUBE DA LEITURA E DA ESCRITA
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 às obras de Carlos de Oliveira, Finisterra e do húngaro Sándor
Márai, As velas ardem até ao fim, que foram lidas e comentadas pormenorizadamente. Assim,
fomos ao encontro das mundividências de todos e encontrámos algumas explicações
comportamentais para determinados desvios sociais, psicanalíticos e emocionais.
Este ano letivo foi dado especial ênfase à questão da poesia, procurando tornar-nos
criadores de poemas ou ‘simples’ prosa poética, quando encontrávamos temas nas obras
narrativas que nos empurravam para o lado ‘vertical’ da palavra. Com algum pudor inicial, todos
os elementos foram tentando criar um poema original, tendo-se verificado uma grande
evolução nas expetativas de todos. Como mero exemplo ilustrativo, deixam-se alguns desses
poemas aqui transcritos no fim do relatório. 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 e escrita poética. 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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POEMAS CRIADOS PELOS ALUNOS DO 60+ em 2015-2016
AEROPORTO
Tic-tac tic-tac
Triiiiim triiiim
Dilacera-nos o despertador a alma
Tic-tac tic-tac
O fecho desobedece
Salto-lhe (solto-me) em voo galopante
Mergulho
Desprendo-lhe um golpe rasante
Tic-tac tic-tac
A roda prende
Aos solavancos pontapeados
Guincha arrastada
No silencio da madrugada
O ruido da angustia
A respiração ofegante
O filho que dorme
O doce beijo molhado
Rola e roça
no corpo calido
Gotas de suor
Na angelica alvorada
Tic-tac tic-tac
O elevador rosna

Lânguidos gemidos
Um coração decrépito
Um sono interrompido
Pesos de culpa
Madrugadas roubadas
Num prédio em silencio
Tic-tac tic-tac
Da vidraça salpicada
Os aguaceiros
Densos e cintilantes
O frio tempestuoso da noite
Os musculos mal humorados
Os braços agitados
Do homem do transfer
Tic-tac tic-tac
Triiiiiim triiiiim
Alô! Alô!
Flight canceled
Il faut attendre
Tic-tac tic-tac
Here we go again
Tic-tac tic-tac
Dilacera-nos o tempo a alma
LUCINDA
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CONTA
Conta-me tu
Conta com as tuas palavras
Belas, sábias, equilibradas
Esta nossa viagem.
Conta-me tu
Como se fossemos de mãos dadas
Pelas ruas debruadas de cerejeiras
Em busca da velha aldeia
Onde nós dois descobrimos
A história das nossas vidas
A velha casa de granito
Adornada de milhentas flores
Aquelas que a avó Maria cuidava
E nos dava de presente
Em troca dos beijinhos que dávamos
Na sua face rosada
Sulcada das marcas da vida que nos contava
Em noites de lua cheia.
Conta-me tu
Como se fosses a avó
Da descoberta do esqueleto encontrado no adro
da igreja
E do qual fugimos a sete pés
Da entrada na casa assombrada pelo espírito
maligno
Do velho conde da aldeia
Da subida ao monte mais alto de onde se dizia
ver o mar
Aquele mar que imaginávamos refletido no
velho poço da casa
Dos dias quentes de verão atrás dos pirilampos
Das noites cheias de bruxas e bruxedos
Conta-me tu agora
Do teu regresso a casa
A casa que te acolhe em seu regaço
E que já vazia de olhares
Traz o cheiro das cerejas que a avó Maria
transformava
Em licor da cor do sangue
Aquele que escorria dos joelhos doridos quando
caíamos da cerejeira
Conta-me tu
Como é o hoje
Como será o amanhã
O nosso amanhã.
MARIA JOÃO GASPAR
2/11/2015

O AMOR
Junto ao rio
Uma brisa suave
A natureza em paz.
Tu mergulhaste
Saíste
Olhaste para mim, olhei para ti.
O azul ficava-te bem.
Junto ao rio
Tu e eu
O resto não contava.
E assim começou uma história de amor.
Juntos fizemos caminho
Rimos, chorámos, viajámos
Conhecemos mundo.
Nasceram os filhos
Criaram asas
Voaram.
Estamos aqui.
O azul continua a ficar-te bem
FERNANDA
Leiria,22/10/2015

A CAMINHO…
Para os caros 60+ do Clube de Leitura e da Escrita
Para as queridas ‘3 Marias’
por terem sustentado o meu caminho, convosco.

A caminho dos sessenta vejo os dias a contar
olhares contidos, sábios, inseguramente tranquilos
com a raiz dos trilhos a soerguer-se: dores
culpa, angústia, anseios, sonhos, alegria, doçura
e os solavancos inesperados do recalcado atalho
tropeçam joelhos e ancas desgastados no ondulante
caminho dos sessenta e mais ou menos…
A caminho dos sessenta vejo os dias a gritar
companheiros de vidas por explicar
acenos inteligentes de dias cumpridos
penumbras reveladas de obscuros sentidos
indivíduos solitários na âncora da família
comunhão de sentidos mais comuns
do que os nossos sessenta nos faziam julgar…
A caminho dos sessenta vejo os outros a ler
e sou irmã filha amiga vidente de feira
feiticeira a brincar com um destino que empurra
os dias no desejo de ordenar e classificar
abençoar com as flores ocasionais
fazer da beleza das palavras a tábua
e salvarmo-nos do cinzento da negação…
A caminho dos sessenta vejo os dias e canto…
S. Pedro de Moel, 14 de junho de 2016.

CRISTINA NOBRE.
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ANEXO Nº9 – 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 última 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 Nº10 - 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, que
o transformou numa das suas atividades, em 2014-15.
O projeto continuou durante este
ano letivo, sob a orientação do
Professor

de

Atividade

Física,

Joaquim Silva. Para além do espaço
de cultivo, investiu-se, ainda, numa
área de lazer com mesas e bancos
construídos a partir de materiais
reciclados e reutilizados (paletes).
Também a vedação da área de cultivo resulta do aproveitamento de garrafas e garrafões
de plástico.
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ANEXO Nº11 - Ciclo De Workshops - Histórias Digitais
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CICLO DE WORKSHOPS
HISTORIAS DIGITAIS

Introdução
Histórias digitais são um termo genérico para descrever o uso das novas tecnologias para criar
formas inovadoras de expressão das narrativas. Trata-se da forma moderna da antiga arte de
contar histórias, sendo uma forma de organizar a informação, transmitindo emoções,
construindo um espírito/sentido de comunidade entre as pessoas (Stenhouse, Tate, Hardy &
Sumner, 2013). Assim, conjuga-se a escrita, fotografia, voz e, por vezes, música para criar uma
história multimédia (Jenkins, 2014).
Objetivos:
O ciclo de workshops irá permitir aos formandos
1.

Adquirir competências digitais

2.

Desenvolver habilidades de narrativa

3.

Desenvolver habilidades de escrita

4.

Saber mais sobre a narrativa visual

5.

Desenvolver habilidades técnicas

6.

Interagir socialmente

7.

Aprender novas habilidades transmitindo-as através da internet

8.

Preservar e contar histórias e histórias de vida

9.

Desenvolver habilidades para outas aprendizagens futuras

10. Partilhar histórias e experiências
11. Partilhar conhecimentos e follow-up através de grupos sociais on-line

Resultados de aprendizagem:
No final do ciclo de workshops o participante deverá ser capaz de:
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1. Compreender o processo de produção das histórias digitais
2. Criar histórias digitais em software de edição de vídeo, incorporando e/ou transferindo
imagens
Programa
O programa é dividido em cinco elementos
1. Introdução - que inclui histórias digitais e trabalho criativo
2. Círculo de histórias – experienciando o círculo de histórias e explorando formas como o
modelo clássico pode ser adaptado às necessidades e capacidades de cada contador de
histórias/storyteller
3. Produção das histórias digitais – Como gravar a voz, scannar e manipular as imagens e edição
da história
4. Visualização das histórias produzidas durante os workshops
5. Avaliação reflexiva

Recursos
- Formador(s) – um formador para 8 formandos e um facilitador para dois formandos
- Sala de informática ou um computador por formando, scanner, acesso à internet, câmara de
vídeo, dispositivo de gravação de áudio
- Sala para a atividade do círculo de histórias.
- Zona tranquila para gravação de som.
- Materiais de arte e de papelaria

Número de horas: 40 horas
Formadoras: Maria dos Anjos Dixe; Nádia Neto e outras formadoras, dependendo do número
de formandos
Horário: terças-feiras, entre as 16 e as 18 ou quintas-feiras, entre as 16 e as 18 (funcionará a
turma que tiver mais inscrições)
Local da atividade: a definir consoante disponibilidade de sala de informática.
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Referências Bibliográficas
Haigh C. & Hardy P. (2010) Tell me a story –a conceptual exploration of storytelling in healthcare
education. Nurse Education Today 31, 408–411.
Hardy, P.; T. Sumner (2014) ‘Cultivating compassion: how digital storytelling is transforming
healthcare’. Chichester, Kingsham Press.
Lambert J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge: New
York, NY.
Websites relacionados
http://www.storycenter.org
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/galleries/pages/capturewales.sh ml
http://www.acmi.net.au/collections-research/community-engagement-projects/digitalstorytelling/

Histórias do workshop anterior
A decisão: https://vimeo.com/136982899
Um pequeno gesto: https://vimeo.com/136982898
A distância: https://vimeo.com/127992119
O amor transforma: https://vimeo.com/126499949
Vencendo lamaçais: https://vimeo.com/125565805
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ANEXO Nº12 - Iniciação à Língua e Cultura Chinesas
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INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS

Este Projeto dá continuidade à colaboração e interação que têm existido entre os
seniores e os estudantes chineses, tendo sido uma oportunidade para alargar
horizontes, numa perspetiva intercultural.
As sessões foram dinamizadas por pequenos grupos de dois estudantes chineses, que
puderam, de forma muito próxima, acompanhar e apoiar a aprendizagem. As sessões
decorreram uma vez por semana, com a duração de 1h30m.
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ANEXO Nº13 - Sessão de Abertura do Ano Letivo
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Sessão de Abertura do Ano Letivo 2015-2016

No dia 4 de Novembro de 2015, realizou-se a festa de Abertura do Ano Letivo do Programa
IPL60+. A festa começou com uma sessão de receção, no Auditório 1 da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais (ESECS). Nesta, intervieram o Doutor Rui Matos, Diretor da
ESECS e a Doutora Luísa Pimentel, Coordenadora do Programa IPL60+, dando as boas
vindas a todos os estudantes.
Foi apresentada a oferta formativa do presente ano, o corpo docente e os vários
colaboradores. Deu-se, ainda, conhecimento do número de inscritos neste 1º Semestre de
2015/2016.
Para esta festa foi convidada toda a comunidade académica, procurando-se incentivar
relações intergeracionais e a integração dos estudantes estrangeiros. Dando sentido a este
propósito, os estudantes chineses, que frequentam o curso de licenciatura Tradução e
Interpretação de Português-Chines, presentearam-nos com um momento musical, no qual
interpretaram algumas canções do seu país.
Finda a sessão de receção, partilhámos um lanche no restaurante dos Serviços de Ação
Social (campus 1), onde continuou o convívio. E porque era época de São Martinho, para
além dos doces e salgados oferecidos pelos seniores, tivemos oportunidade de saborear as
castanhas assadas, oferecidas pelos Serviços de Ação Social, e a água-pé trazida por alguns
senhores que frequentam o Programa, sempre acompanhadas de boa disposição.
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ANEXO Nº14 – SessenTuna em lançamento de livro
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A SessenTuna em festa de lançamento de livro

A professora da Escola Superior de Saúde do
IPLeiria, Maria Cristina Queiroz Vaz Pereira lançou
o seu livro “Vidas em Transparência: pensar para
evoluir”, no dia 08 de Dezembro de 2015, em
Ribamar, Ericeira.

A festa de lançamento contou com um momento musical protagonizado pela
SessenTuna (Tuna do IPL60+).
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ANEXO Nº15 – Convívio de Natal
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Convívio de Natal IPL60+ e ESECS - 2015
Realizou-se o Convívio de Natal IPL60+ e ESECS no dia 17 de dezembro de 2015, no
Auditório 1 da ESECS. A festa contou com a participação dos estudantes seniores, em
apresentação dos Jograis, SessenTuna e Clube da Leitura e da Escrita, mas também com
diversos contributos de outros estudantes. Assim, participaram estudantes de
mestrado, de nacionalidade equatoriana, sob a orientação da Professora Isabel Pereira,
que cantaram alguns temas natalícios típicos do seu país, num registo muito alegre e
divertido. Também tivemos a colaboração de estudantes portugueses de mestrado, sob
a orientação da professora Sandrina Milhano, que nos presentearam com um momento
musical muito agradável. A festa culminou, de forma intensa e emotiva, com a
participação de duas alunas chinesas, que declamaram poemas de Fernando Pessoa, no
pseudónimo Álvaro de Campos.
Este encontro intergeracional e intercultural, que permitiu partilhar belíssimos
momentos de emoção e boa-disposição, terminou com um lanche partilhado.
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ANEXO Nº 16 – “Nós e laços”
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Nós e Laços: apresentação coreográfica na ESECS

Os estudantes do curso de Animação Cultural da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
do Politécnico de Leiria realizaram, no dia 6 de janeiro de 2016, pelas 15h15, a apresentação
coreográfica “Nós e Laços”. A iniciativa, dirigida pela professora Clara Leão, teve lugar no átrio
principal da ESECS, com participação de estudantes IPL60+.
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ANEXO Nº 17- Atuação SessenTuna na Amitei
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A SessenTuna foi convidada pela AMITEI (Associação de Solidariedade Social dos
Marrazes) para animar a tarde do dia 25 de janeiro de 2016. Esta IPSS tem diversas
respostas para a população idosa e a música é uma excelente forma de promover o
convívio e de estimular a atividade física e intelectual.
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ANEXO Nº 18 – Visita à Assembleia da República e ao
Palácio de São Bento
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Visita à Assembleia da República e ao Palácio São Bento

Dia 28 de janeiro de 2016, 33 estudantes do grupo de formação sénior do Instituto
Politécnico de Leiria, IPL60+, foi de visita ao Palácio de S. Bento. Tiveram o acolhimento de
dois deputados do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Leiria, António Lacerda Sales
e Odete João.
O programa consistiu numa visita guiada ao Palácio de S. Bento, almoço no refeitório da
Assembleia da República e, por fim, a assistência à sessão plenária.
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ANEXO Nº19 – Seminário “O meu site favorito”
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ANEXO Nº20 – Curso de Primeiros Socorros

98

Curso de Primeiros Socorros no Âmbito do Programa IPL 60+
Desenvolveu-se, durante o mês de fevereiro de 2016, a formação em primeiros socorros
na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, com a Docente Catarina
Lobão.
O curso envolveu, sob inscrição, doze (12) estudantes do programa IPL60+.
A capacitação leiga da população em geral em suporte básico de vida, é fundamental,
pois, a maioria das paragens cardiorrespiratórias ocorre fora do meio hospitalar. Neste
sentido, a probabilidade de sobrevivência e recuperação da vítima de paragem
cardiorrespiratória depende da capacidade de quem presencia o acontecimento em
saber quando e como pedir ajuda, e iniciar de imediato Suporte Básico de Vida.
Assim, este curso teve como objetivos:
- Conhecer o Sistema Integrado de Emergência Médica;
- Conhecer a cadeia de sobrevivência;
- Atuar em conformidade com as precauções universais de proteção;
- Identificar os princípios gerais de socorrismo;
- Conhecer o algoritmo de suporte básico de vida (para leigos);
- Conhecer o conceito de hemorragia, asfixia, intoxicação, traumatismos, queimaduras:
saber atuar perante estas situações;
- Desenvolver capacidade de aplicar os conhecimentos na prática.
A desmistificação de alguns mitos, a partilha de experiências e o divertimento foram
conceitos sempre presentes.
De modo a aliar a investigação à formação foi recolhido na primeira hora de formação
informações como “o que entende por primeiros socorros”, “o que o motivou a procurar
esta formação” e “qual a utilidade desta formação no futuro”. Estes dados serão
tratados oportunamente e apresentados à comissão Cientifico Pedagógica do Curso.
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ANEXO Nº21 – Grupo de Teatro no FATAL
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Frei Luís de Sousa a partir de Almeida Garrett pelo GTAL
Encenação de Pedro Wilson- IPLeiria
Um grupo de estudantes do Programa IPL60+, na sequência do workshop de Iniciação
ao Teatro, dinamizado em 2014 pelo encenador Pedro Wilson, integra atualmente o
GTal e faz parte do elenco de uma peça de teatro. O objetivo do grupo é apresentar
publicamente o trabalho desenvolvido e, para isso, inscreveu-se no Festival de Teatro
Académico de Lisboa – FATAL, que tem por missão promover e divulgar o Teatro
Universitário português.

Texto: Almeida Garrett
Elenco: Alfredo Mendes, José Júlio, Joana Vieira,
Carlos Guerra, Maria Marques, José
Pereira e Carmo O'Neill
Orgânica: Ruben Almeida
Luminotécnica: Ruben Almeida

O grupo fez a sua apresentação no dia 27 de abril, como se poderá ver através do link:
http://www.fatal.ulisboa.pt/programa
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ANEXO Nº22 – I Encontro de Educação Permanente
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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL: “EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM TEMPO DE MUDANÇA: SABER PARA TRANSFORMAR”

Realizou-se nos dias 29 e 30 de abril de 2016, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa,
o I Encontro de Educação Permanente organizado pela Associação Portuguesa para a
Cultura e Educação Permanente (APCEP). Um Encontro que juntou mais de 400
participantes, representando organizações e instituições públicas e privadas, onde
foram apresentadas comunicações, reflexões, projetos e dinamizados workshops,
dando a conhecer o que se faz em Portugal no âmbito da educação, que se entende que
seja sempre permanente. O evento contou com o apoio e presença de responsáveis da
administração local e central bem como de decisores políticos.
O Programa IPL 60+ participou neste I Encontro num espaço destinado a tertúlias e
debates, com o propósito de dar a conhecer o Programa, apresentando os resultados da
pesquisa sobre os 7 anos de existência do IPL60+, ao nível do número de candidatos, das
suas qualificações, origens sociais e o contributo do Programa para uma educação
permanente e para um envelhecimento mais ativo e participativo. A intervenção teve
como título: “Projetos de educação permanente e cidadania no ensino superior, o caso
do Instituto Politécnico de Leiria”.
Foram dois dias pautados pela troca e produção de saberes e que permitiram dar
visibilidade ao trabalho que se tem desenvolvido em vários quadrantes da sociedade,
dando sustentabilidade a uma rede (in)formal de agentes da educação.
A participação do Programa IPL 60+ permitiu, não apenas dar visibilidade ao projeto e
ao IPLeiria, bem como à própria região. Desta participação surgiu, por parte da APCEP,
um convite para a criação de um núcleo regional, de Leiria, para a educação
permanente.
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ANEXO Nº23 – Ação de Sensibilização - Refood
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
PROJETO REFOOD

Realizou-se no dia 16 de maio, pelas 16:30, no auditório 2 da ESECS, uma ação de
informação e de sensibilização sobre o projeto Refood. A iniciativa foi organizada pelo
Programa IPL60+ e dinamizada por um dos fundadores do núcleo de Leiria da Associação
Refood.
De acordo com a informação constante no facebook da organização “O Projecto Refood
é um esforço eco humanitário, 100% voluntário, efectuado para e pelos cidadãos, ao
nível micro-local, com o objetivo de acabar com o desperdício dos alimentos preparados
e a fome nos bairros urbanos, enquanto reforça os laços comunitários locais.”
Assim, com esta ação, que foi divulgada por toda a comunidade académica, pretendiase dar a conhecer o projeto e apelar ao voluntariado para viabilizar as iniciativas em
curso.
Estiveram presentes cerca de 50 estudantes de licenciatura e 11 estudantes do
Programa IPL60+, tendo havido manifestações de interesse em colaborar com o projeto.
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ANEXO Nº24 – Ação de sensibilização de segurança
rodoviária
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Ação de Sensibilização
A Importância da Atenção Visual na Segurança Rodoviária

Realizou-se no dia 19 de maio, entre as 14:30 e as 17:00, na ESECS, uma atividade que
procurou avaliar a visão funcional e a atenção visual, através da aplicação do Teste
UFOV.
Esta atividade enquadrou-se no âmbito da parceria estabelecida entre a Câmara
Municipal de Leiria e a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, a propósito da
Iniciativa LEIRIA CAPITAL JOVEM DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA 2016.
O teste UFOV é administrado em computador e permite dar indicações relativamente à
capacidade para executar muitas atividades diárias, tais como conduzir um veículo.
Assim, os seniores do Programa IPL60+ foram convidados a efetuar o teste, tendo
comparecido 12 pessoas.
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ANEXO Nº25 - Dia Mundial da Criança
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Numa iniciativa conjunta da ESECS e da Câmara Municipal de Leiria, no dia 1 de junho
de 2016, comemorou-se o Dia Mundial da Criança, no Estádio Municipal de Leiria. O
evento foi direcionado para alunos das escolas do ensino pré-primário e ensino básico
de Leiria.
O projeto de Atividade Física do
Programa IPL60+ contribuiu com a
organização e dinamização do ateliê
“Dança

com

desenvolveu-se

os

Avós”.
uma

Neste
atividade

intergeracional de dança, realizada em
grupo e implementada de forma lúdica,
com o objetivo de proporcionar às
crianças um conjunto de vivências,
através da dança, que permitam reconfigurar as suas perceções sobre os seniores.
Houve a preocupação de selecionar danças “antigas e modernas”, bem como de alternar
a intensidade das músicas, para que os estudantes 60+ conseguissem estar a manhã
toda em atividade. Assim, dependendo da faixa etária das crianças e do tempo que cada
grupo iria estar presente no ateliê, adaptou-se a sequência de músicas para controlar a
intensidade e esforço, sem perder a dinâmica pretendida. Adequámos alguns passos de
dança e algumas coreografias para que fossem de mais fácil e rápida compreensão. Os
objetivos foram alcançados, proporcionando às crianças das 8 Escolas, que dançaram
connosco, um excelente momento de
convívio entre gerações.
O IPL60+ deu mais um contributo às
comemorações do dia mundial da
criança com a realização do ateliê
“Pint’Arte”, que teve o objetivo de
estimular a criatividade das crianças
através da pintura. No início da atividade
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era dado o mote “para mim ser criança é…” e depois cada um teria que colorir o papel
de cenário ou as folhas brancas, expostas nos painéis, de acordo com a sua imaginação.
A

dinamizar

estiveram

esta

duas

atividade
estudantes

seniores e um colaborador que
foram incansáveis para dar a
estas crianças um momento
agradável.

A experiência foi muito satisfatória pois houve da parte das crianças uma aproximação
muito afetuosa com as estudantes seniores. Apesar do ateliê ter grupos definidos para
a sua realização, muitos eram aqueles que queriam juntar-se a nós e dar umas
“pinceladas”. O resultado final foi compensatório, apesar de ser uma atividade cansativa
devido à agitação (energia) característica desta faixa etária.
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ANEXO Nº26 – Exposição “Talentos Despertos”
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Talentos despertos
Exposição coletiva de trabalhos realizados na
oficina de Artes Plásticas, durante o ano de
2015/2016.
Foi inaugurada no dia da festa de encerramento do
ano letivo e esteve patente no Hall da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais durante
uma semana.
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ANEXO Nº27 - Sessão de Encerramento do Ano Letivo
15-16
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Festa de encerramento do Programa IPL60+ - ano letivo 15/16.
Aconteceu… no Hall da ESECS, dia 14 de junho, a Festa de encerramento do Programa
IPL60+, ano letivo 15/16.
A Coordenadora, Luísa Pimentel, iniciou a festa dando as boas vindas e convidando
todos os presentes a visitarem a exposição coletiva de trabalhos realizados pelos
estudantes do IPL60+ na oficina de Artes Plásticas, patente no Hall da escola.
A SessenTuna presenteou-nos com algumas músicas. Um grupo de dança orientado pelo
Professor Joaquim Esperança contagiou os presentes com movimento e alegria.
Este momento cultural aconteceu no intervalo do Encontro "Animação Sociocultural
como forma de Cooperação Cultural", que decorreu na ESECS.
Seguiu-se a tertúlia do Clube de Leitura e de Escrita (com declamação de vários textos)
e a apresentação do Grupo de Jograis, no Espaço de Cultivo Divertido.
A festa terminou com uma sardinhada e um lanche partilhado (com o apoio dos Serviços
de Ação Social do IPL e o contributo dos estudantes do Programa) onde estiveram cerca
de 60 pessoas.
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