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INTRODUÇÃO

O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2011/2012, 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, apresenta-se um conjunto de anexos com
elementos complementares, realizados pelos responsáveis pelas várias atividades e
projetos.
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CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
1.1.

Evolução do número de estudantes

Gráfico n.º 1 – Distribuição dos estudantes pelos semestres letivos

Como se percebe pelos dados constantes no gráfico n.º 1, o número de estudantes
inscritos no Programa tem vindo a crescer de forma significativa, ainda que haja
oscilações entre os vários semestres em análise. No ano letivo a que se reporta este
relatório (2011/2012) o nº de inscrições ultrapassou as expetativas, tendo alcançado
as 140 no 1º semestre. No 2º semestre houve um decréscimo da procura, tendo
terminado o ano com 125 estudantes.
De realçar que os dados se reportam ao número de inscrições realizadas no início de
cada semestre e que, por vezes, há desistências no decurso do mesmo. No 1º semestre
de 2011/2012 essa realidade foi bem patente, sendo que, apesar das 140 inscrições
iniciais, somente 134 pessoas se mantiveram até ao final. Nem sempre conhecemos os
motivos dessas desistências, uma vez que há pessoas que abandonam o Programa sem
qualquer justificação. Nos casos em que nos dão conhecimento dos motivos, estes
prendem-se, essencialmente, com problemas de saúde (do próprio ou de algum
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familiar próximo) ou com o surgimento de outros compromissos, relacionados, por
exemplo, com a necessidade de cuidar dos netos.

1.2.

Distribuição dos estudantes por género

Gráfico nº 2
Alunos por Género
1º Semestre 2011-2012
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Gráfico nº 3
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Como podemos constatar através dos gráficos n.º 2 e nº3, o Programa IPL60+ é
procurado predominantemente por estudantes do sexo feminino (75% no primeiro
semestre e 74% no segundo semestre).
As variações entre os semestres têm sido ligeiras, sendo esta uma tendência comum a
outras respostas socioeducativas para esta população. Um estudo sobre as
universidades seniores, publicado pela RUTIS (Jacob, 2012), mostra que a procura tem
sido predominantemente feminina. Em 2011, as mulheres representavam 76% do
público-alvo das 172 universidades seniores existentes no nosso país.
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1.3.

Distribuição dos estudantes por idade

Gráfico nº 4
Alunos por Idade
1º Semestre 2011-2012
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Gráfico nº 5
Alunos por Idades
2º Semestre 2011-12
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 51 e os 84 anos, sendo que a sua maioria pertencia à faixa
etária dos 60-69 anos (68,6% no primeiro semestre e 70,4% no segundo semestre).
Não é, portanto, uma população muito envelhecida.
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1.4.

Distribuição dos estudantes por habilitações literárias

Gráfico nº 6
Alunos por Habilitações Literárias
1º Semestre 2011-2012
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Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 1º semestre de 2011/2012 são a licenciatura (31,4%), o 3º ciclo do ensino básico
(28,6%) e o ensino secundário (15,7%).

Gráfico nº 7
Alunos por Habilitações Literárias
2º Semestre 2011-2012
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Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 2º semestre de 2011/2012 são o 3º ciclo do ensino básico (30,4%), a licenciatura
(26,4%), o 1º ciclo do ensino básico e o ensino secundário (ambos com 13,6%).
A diversidade de formações académicas dos seniores que frequentam o Programa
tem-se mantido como uma constante ao longo dos anos. O facto das habilitações
académicas não constituírem um requisito de acesso ao Programa, tem permitindo a
inclusão de pessoas com habilitações escolares baixas, realçando-se as oportunidades
que se abrem para pessoas que frequentaram o sistema de ensino durante poucos
anos.

1.5.

Distribuição dos estudantes por profissão exercida

Gráfico nº 8
Alunos por profissões exercidas
1º Semestre 2011-2012
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Relativamente à forma como os estudantes se distribuíam pelas principais categorias
profissionais (segundo a classificação utilizada pelo IEFP) antes da passagem à
reforma, destaca-se, no 1º semestre, a categoria dos Especialistas das Profissões
Intelectuais e Científicas (39%), dentro da qual os professores ocupam o topo das
profissões mais representadas. Os Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio ocupam
o segundo lugar (21%) e o Pessoal Administrativo e Similares (13%) o terceiro, seguidos
com menor expressão do Pessoal de Serviços e Vendedores (7%), dos Quadros
Superiores e Dirigentes (4%), dos Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (1%) e
Domésticas (1%).
Gráfico nº 9
Alunos por profissão exercida
2º Semestre 2011/2012
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No que respeita ao segundo semestre, e ainda relativamente à forma como os
estudantes se distribuíam pelas principais categorias profissionais, antes da passagem
à reforma, continuam a destacar-se os Especialistas das Profissões Intelectuais e
Científicas (31%). O Pessoal dos Serviços e Vendedores ocupam o segundo lugar
(27,2%) e o Pessoal Administrativo e Similares (21,6%) o terceiro, seguidos com muito
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menor expressão dos Quadros Superiores e Dirigentes (8%) e dos Técnicos e
Profissionais de Nível Intermédio (4,8%).
Vale a pena sublinhar a grande diversidade de profissões verificada, de tal forma que
as categorias dos Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas e a
dos Trabalhadores Não Qualificados são as únicas em que não estão representados
estudantes do IPL60+.

1.6.

Distribuição dos estudantes por local de residência

Gráfico nº 10
Estudantes por local de residência
1º Semestre 2011-2012
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Gráfico nº 11
Estudantes por local de residência
2º Semestre 2011-2012
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Quanto ao local de residência, a grande maioria dos estudantes inscritos no ano letivo
de 2011/2012 residia na cidade de Leiria (96% no primeiro semestre e 96,8% no
segundo semestre) e os restantes em localidades próximas. O local de residência
parece estar diretamente relacionado com as preferências em relação às escolas
frequentadas. Assim, as unidades curriculares e atividades que frequentam decorrem
preferencialmente nas escolas localizadas em Leiria: Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
em detrimento das unidades curriculares de que poderiam usufruir nos polos
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localizados em Caldas da Rainha, Escola Superior de Artes e Design, e em Peniche,
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.

1.7.

Distribuição dos estudantes por escola do IPL

Gráfico nº 12
Alunos por Escola do IPL - 1º Semestre 2011-2012
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No 1º semestre de 2011/2012, as escolhas dos estudantes que se inscreveram no
Programa recaíram nas licenciaturas ministradas pela Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais (88%), seguidas da Escola Superior de Tecnologias e Gestão e Escola
Superior de Saúde (ambas com 6%).

Gráfico nº 13
Alunos por escola do IPL - 2º Semestre 2011-2012
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No 2º semestre de 2011/2012, a preferência pelas unidades curriculares lecionadas na
ESECS manteve-se (97%), seguindo-se opções por unidades curriculares lecionadas na
Escola Superior de Tecnologias e Gestão (2%) e na Escola Superior de Saúde (1%).

1.8.

Distribuição dos estudantes por licenciatura

Gráfico nº 14
Alunos por Licenciatura - 1º Semestre 2011-2012
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De acordo com o gráfico nº 14, a escolha dos seniores recai sobre um número muito
diversificado de áreas científicas. As licenciaturas que acolheram um maior número de
estudantes no 1º semestre de 2011/2012 foram Comunicação Social e Educação
Multimédia (CSEM), Educação Básica, Educação Social e Animação Cultural.
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Gráfico nº 15
Alunos por Licenciatura - 2º Semestre 2011-2012
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No que concerne ao 2º semestre, a diversidade de licenciaturas que acolheram
estudantes seniores não é tão significativa, continuando a predominar a preferência
pelas unidades curriculares de Comunicação Social e Educação Multimédia, seguida de
Animação Cultural e Serviço Social.

1.9.

Unidades curriculares (de licenciatura) mais escolhidas

Tabela 1 – Unidades curriculares mais escolhidas no 1º Semestre 2011-12
Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Castelhano I – Anual (CSEM)
História de Portugal (EB)
História de Portugal do Século XX (CSEM)
Oficina de Som e Imagem (CSEM)
Toque Terapêutico (Enfermagem)
Temas do Mundo Contemporâneo (CSEM)
História das Artes e Cultura (AC)
Linguagem Multimédia (AC)
Inglês I – Anual (CSEM)
Gerontomotricidade (DBE)
Primeiros Socorros (DBE)
Expressão Musical (EB)
Problemáticas da Infância, Adolescência, Adultez e Velhice (ES)
Laboratório de Produção Multimédia

11
10
9
8
8
6
5
5
5
5
5
5
5
5
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Tabela 2 – Unidades curriculares mais escolhidas no 2º Semestre 2011-12
Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

História Universal do Século XX (CSEM)
História Local e Cidadania para o Património (EB)
Castelhano I – Anual (CSEM)
História da Cultura Portuguesa (AC)
Linguagem Musical e Voz (AC)
Espanhol (SS)
Estudos Urbanos (AC)
Linguagem Plástica (AC)
Laboratório Multimédia (CSEM)
Técnicas e Terapia em Saúde e Bem-Estar (DBE)
Dinâmicas de Grupo e Relações Interpessoais (ES)

8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5

As unidades curriculares que reúnem as preferências dos seniores, apesar da
diversidade das escolhas efetuadas, são as da área da História, das Línguas
Estrangeiras e da Multimédia. As Linguagens Artísticas e a área da Saúde também são
escolhidas com grande regularidade.

1.10.
Estudantes que se submeteram a avaliação e respetivas
classificações

Um dos traços constantes do Programa é a fraca adesão dos seniores à possibilidade
de serem avaliados às unidades curriculares de licenciatura, sendo que as unidades
curriculares específicas do Programa não contemplam formas de avaliação. Como se
pode constatar pelos dados das tabelas que se seguem, no ano letivo em análise, no 1º
semestre, só duas pessoas se sujeitaram a avaliação, e no 2º semestre, foram sete. A
grande maioria dos seniores não está recetiva a testar os seus conhecimentos através
da realização de provas semelhantes às dos seus colegas mais jovens. Em alguns casos,
os docentes procuram motivá-los, propondo a realização de trabalhos que vão ao
encontro dos seus interesses, mas nem sempre essa estratégia resulta.
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Tabela 3 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 1º Semestre 2011-12
Identificação do estudante

Unidade Curricular

Classificação obtida

Estudante A
Estudante B

Educação e Formação ao Longo da vida
Educação e Formação ao Longo da vida

14
14

Tabela 4 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 2º Semestre 2011-12
Identificação do estudante

Estudante A

Estudante B
Estudante C
Estudante D
Estudante E
Estudante F
Estudante G

1.11.

Unidade Curricular

Classificação obtida

Gestão de Instituições de Serviço Social
Pedagogia Social
Introdução à Economia
Pedagogia Social
Introdução à Economia
Inglês II – Anual
Técnicas e Terapias em Saúde e Bemestar
Nutrição e Atividade Física

15
18
17
18
17
14

Pedagogia Social
Introdução à Economia
Tecnologias e Sistemas de Informação

15
17
18

13
10

Nº de unidades curriculares frequentadas por estudante

Os estudantes podem inscrever-se em 5 unidades curriculares ou projetos por
semestre, mas, a grande maioria inscreve-se em 2 ou 3 unidades, sendo,
habitualmente, uma de licenciatura e uma específica do IPL60+.
Tabela 5 – Nº de Unidades Curriculares frequentadas no 1º Semestre 2011-12
Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular
2 Unidades Curriculares
3 Unidades Curriculares
4 Unidades Curriculares
5 Unidades Curriculares
Total

13
72
47
7
1
140

9,3%
51,4%
33,6%
5,0%
0,7%
100%
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Tabela 6 – Nº de Unidades Curriculares frequentadas no 2º Semestre 2011-12
Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular
2 Unidades Curriculares
3 Unidades Curriculares
4 Unidades Curriculares
5 Unidades Curriculares
Total

14
60
46
4
1
125

11,2%
48%
36,8%
3,2%
0,8%
100%

2. ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS
À semelhança dos anos anteriores, para além da frequência de unidades curriculares
das licenciaturas, os estudantes do IPL60+ têm a possibilidade de frequentar unidades
curriculares especificamente criadas para si e de participar em atividades educativas e
socioculturais diversas. Estas podem ser pagas ou gratuitas, consoante a regularidade
das atividades e os recursos que lhes são afetos.

2.1.

Atividades regulares
Tabela 7 – Atividades do Programa IPL60+ sujeitas a pagamento
ATIVIDADES SUJEITAS A PAGAMENTO
N.º de inscritos
ATIVIDADES

TRAD’INOVAÇÕES
(1 sessão semanal)
TIC – Iniciação
(1 sessão semanal)
TIC – Intermédio (3 turmas)
(1 sessão semanal por turma)
INGLÊS INICIAÇÃO
(1 sessão semanal)
INGLÊS INTERMÉDIO
(1 sessão semanal)
ATIVIDADE FÍSICA (2 turmas)
(2 sessões semanais por turma)

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

1.º semestre

2.º semestre

18

16

25

17

54

52

18

20

20

15

39

39

Carina Rodrigues (formadora)
Mário Antunes (formador)
Sandra Leal (formadora)
Paula Mendes (formadora)
Marília Pimenta (formadora)
Jean Mercereau (formador)
Joaquim Esperança (formador)
Sandra Gomes (estagiária de DBE)
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Os estudantes do Programa mantêm um elevado interesse pela aprendizagem das
Tecnologias da Informação e Comunicação, tendo-se constituído 4 turmas no ano
letivo em análise (uma de iniciação e três de nível intermédio). Ainda nesta área
destaca-se a continuidade do projeto Trad’Inovações, que trabalha áreas temáticas
relacionadas com as tradições portuguesas através das novas tecnologias (Anexo 1).
Para lecionar estas unidades curriculares, foram contratados formadores com
competências na área. Foi ainda possível contar com a colaboração de jovens
estudantes das licenciaturas que, a título voluntário, incentivados pelos docentes,
apoiaram os seniores no seu processo de aprendizagem.
Simultaneamente, mantem-se o elevado interesse pela aprendizagem da língua
inglesa. Neste ano letivo, para além da turma de Inglês iniciação, foi constituída uma
turma de Inglês intermédio. Foi também mantido o Inglês Conversação, como
complemento à aprendizagem, com sessões preparadas e conduzidas por uma
formadora voluntária.

Tabela 8 – Atividades do Programa IPL60+ gratuitas

ATIVIDADES GRATUITAS

ATIVIDADES
INGLÊS CONVERSAÇÃO
(1 sessão semanal)
DANÇA
(1 sessão semanal)
TUNA 60+
(ensaio semanal)
SEMINÁRIOS “SAÚDE PARA
TODOS” (Anexo 2)
(sessões quinzenais)
SESSENTA PÁGINAS OU MAIS Clube de Leitura e de Escrita
(Anexo 3)
(sessões semanais)

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

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

Sandra Rojas (voluntária)

14

13

Isabel Varregoso (ESECS)
Ana Comprido (ESESCS)
Sandra Gomes (estagiária da lic. DBE)

48

30

Ana Margarida Carreira (ESECS)

22

-

Alice Governo (aluna IPL60+)

34

19

4

19

Susana Faria (ESECS)
Catarina Menezes (ESECS)
Irene Sousa (aluna IPL60+)
Maria José Reis (aluna IPL60+)

19

GABINETE DE ENFERMAGEM
(sessões quinzenais)

Alice Governo (aluna IPL60+)

-

-

OFICINA DE BRICOLAGEM
(Anexo 4)
(1 sessão semanal)
OFICINA DE LAVORES (Anexo 5)
(1 sessão semanal)

Maria João Gaspar (aluna IPL60+)
Joaquim Gaspar (aluno IPL60+)
Francisco Pereira (aluno IPL60+)

-
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Antonieta Heitor (voluntária)

-

15

OFICINA DE AGUARELA (Anexo
6)
(1 sessão semanal)

Hirondino Pedro (estagiário de lic.
Animação Cultural)

-

10

De realçar que grande parte das atividades referidas na tabela nº 8 são da iniciativa
dos estudantes seniores ou de estudantes que realizam o estágio de licenciatura no
âmbito do Programa. Contámos, ainda, com a colaboração voluntária de docentes da
ESECS que assumiram a responsabilidade de orientar os grupos que se constituíram
em torno das diferentes áreas de interesse. De realçar, também, que os dados que
constam da tabela se reportam ao nº de inscritos no início de cada semestre, ou seja,
ao nº de pessoas que manifestou interesse em participar, sendo que, em muitos casos,
a frequência foi irregular.

2.2.

Atividades pontuais
Tabela 9 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2011-2012
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

8 de fevereiro de 2012: Visita de estudo à Casa das
Histórias Paula Rego, ver exposição de Paula Rego e ao
Casino Estoril para assistir ao espetáculo “O melhor de La
Féria (Anexo 7).
14 de fevereiro de 2012: Conversas sobre Sexualidade na
Adultez Tardia (Anexo 8).

José Júlio (aluno IPL60+)
Vanda
Nóbrega
(estagiária
profissional)

10 Sessões de danças de salão

Luísa Pimentel (docente ESECS)
Irene Sousa (aluna IPL60+)
Alice Governo (aluna IPL60+)
Hugo Sampaio (estagiário MIEA)

18 de janeiro de 2012: Baile de Gala Intergeracional, com Hugo Sampaio (estagiário MIEA)
participação de jovens estudantes de danças de salão de
Évora de Alcobaça
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Tabela 10 – Atividades pontuais – 2.º semestre 2011-2012
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

22 de março de 2012: caminhada comemorativa do Dia Mário Oliveira (docente ESECS)
Mundial da Água. Percurso realizado ao longo do rio Lis Grupo de alunas da lic. em Educação
(Anexo 9).
Social
26 a 30 de março de 2012: visita de um grupo de Luísa Pimentel (docente ESECS)
estudantes do Programa IPL60+ à Universidade de Tânia Freire (estagiária lic. ES)
Mayores da Extremadura, polo de Badajoz, ao abrigo do Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)
Intercâmbio entre esta Universidade e o IPL (Anexo 10).
23 de abril de 2012: Visita de estudo à ESECS de um Escola Superior de Saúde
grupo de estudantes de enfermagem, de várias escolas Luísa Pimentel (docente ESECS)
europeias, para contacto com alunos do IPL60+, Susana Faria (docente ESECS)
conhecendo algumas das atividades do Programa.
Apresentação (em inglês) da experiência de
aprendizagem de alguns alunos do Programa. Esta visita
surge no âmbito do projeto Rainbow, uma iniciativa da
Escola Superior de Saúde.
23 a 27 de abril de 2012: visita de um grupo de
estudantes da Universidade de Mayores da
Extremadura, a Leiria, ao abrigo do Intercâmbio entre
esta Universidade e o IPL, com participação em
atividades regulares do Programa IPL 60+ e visitas pela
região (Anexo 10).

Luísa Pimentel (docente ESECS)
Susana Faria (docente ESECS)
Ana Comprido (docente ESECS)
Tânia Freire (estagiária lic. ES)
Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)

15 de maio de 2012: passeio pedestre na Serra da Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)
Bezerra, seguido de almoço e Atelier de Pintura (Anexo Hirondino Pedro (estagiário lic. AC)
11).
16 de março a 29 de junho de 2012: Caminhadas
Intergeracionais, dirigidas a toda a comunidade da
ESECS, tendo em vista a promoção da atividade física e Sandra Gomes (estagiária de DBE)
da interação social fora da escola (Anexo 12).
1 de junho de 2012: Participação de alunos e
colaboradores do IPL60+ na Comemoração do Dia
Mundial da Criança, com dinamização de quatro dos
espaços de animação que foram disponibilizadas às
crianças. A saber: sala dos avós; sala das avós
enfermeiras, dançando com os avós e jogando com os
avós (Anexo 13).

Luísa Pimentel (docente ESECS)
Susana Faria (docente ESECS)
Joaquim Esperança (docente ESECS)
Ana Comprido (docente ESECS)
Maria José Reis (aluna IPL60+)
Alice Governo (aluna IPL60+)
José Júlio (aluno IPL60+)
Tânia Freire (estagiária lic. ES)
Hirondino Pedro (estagiário lic. AC)
Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)
Sandra Costa (colaboradora IPL60+)
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14 de junho de 2012: Sessão de Encerramento do ano
letivo. Incluiu a conferência “Avós e Netos: Refletindo
sobre as Relações Intergeracionais”, com Rosa Coutrim,
doutorada em sociologia e política; e distribuição de
diplomas de participação aos alunos que frequentaram o
programa no ano letivo 2011-2012 (Anexo 14).

Luísa Pimentel (docente ESECS)
Susana Faria (docente ESECS)
Sandra Costa (colaboradora IPL60+)
Hirondino Pedro (estagiário AC)

14 de junho de 2012: Abertura de exposição de
trabalhos dos alunos das oficinas de aguarelas,
bricolagem e lavores e, por fim, lanche convívio (Anexo
15).
5 a 26 de junho de 2012: Sessões de Ioga (Anexo 16).

26 de junho de 2012: Convívio entre gerações - receção
de 31 crianças do 1.º ciclo para uma manhã de convívio.
Incluiu visita à escola, jogos tradicionais, sessão de
atividade física e demonstração musical (Anexo 17).

Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)
Luísa Pimentel (docente ESECS)
Susana Freitas (docente ESECS)
Hirondino Pedro (estagiário lic. AC)
Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)
José Júlio (aluno IPL60+)
Alfredo Mendes (aluno IPL60+)
José António (aluno IPL60+)
Maria José Pega (aluna IPL60+)

As atividades pontuais, todas de caráter gratuito, foram propostas e dinamizadas pelos
estudantes do Programa, que se organizaram com o objetivo de usufruir de momentos
de convívio e enriquecimento cultural; por estagiários das licenciaturas ou dos
mestrados, que apresentaram diversas propostas no âmbito dos seus projetos de
estágio; ou ainda pelos docentes das unidades curriculares, que incluíram iniciativas
socioculturais nos seus programas.

3. PROJETOS
Para além das unidades curriculares e das atividades pontuais, decorreram atividades
no âmbito de diversos projetos, de caráter formativo, cultural ou recreativo.

Tabela 11 – Projetos desenvolvidos em 2011/2012
PROJETO
Saúde para Todos (Seminários,
Gabinete de Aconselhamento em
Enfermagem, programas de Rádio)

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

PARCERIAS

Alice Governo (aluna IPL60+)
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Susana Faria (ESECS)
Catarina Menezes (ESECS)
Irene Sousa (aluna IPL60+)
Maria José Reis (aluna IPL60+)
Isabel Varregoso (ESECS)
Luísa Pimentel (ESECS)
Mário Oliveira (ESECS)
Judite Vieira (ESECS)
Conceição Silveirinha (ESECS)
Carla Machado (bolseira)
Ricardo Pereira (docente IPL)
Tânia Freire (estagiária lic. ES)
Irene Sousa (aluna IPL60+)
Fernanda Faustino (aluna IPL60+)
Leonor Brites (aluna IPL60+)
Carina Rodrigues (formadora)

Projeto de Dança e Atividade
Física
(Anexo 19)

Isabel Varregoso (ESECS)
Ana Comprido (ESECS)
Joaquim Silva (formador)

Sessenta Páginas ou Mais (Clube
de Leitura e de Escrita)

Lis: velho rio con’vida

“60+20=Interculturalidade”
(Anexo 18)

Financiado pela
Fundação Calouste
Gulbenkian, ao abrigo
do Programa Entre
Gerações.
Em articulação com a
licenciatura em
Tradução e
Interpretação
Chinês/Português

4. O PROGRAMA IPL60+ COMO CAMPO DE TRABALHOS ACADÉMICOS
O Programa tem sido procurado por 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 12 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

ENQUADRAMENTO

ORIENTADOR

1.º SEMESTRE
Hugo Sampaio

Mestrado em Intervenção para um envelhecimento
ativo

Isabel Varregoso

2.º SEMESTRE
Tânia Freire

Licenciatura em Educação Social

Luísa Pimentel

Sandra Gomes

Licenciatura em Desporto e Bem-estar

Ana Comprido

Hirondino Pedro

Licenciatura em Animação Cultural

Luísa Pimentel
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Tabela 13 – Pedidos de colaboração Interna
TIPO DE PEDIDO
Realização de entrevistas aos seniores no
sentido de perceber de que modo o
Programa IPL60+ contribui para a próatividade nesta etapa da sua vida.

ÂMBITO DO PEDIDO
Por alunos da Unidade Curricular de
Educação e Formação ao Longo da Vida, do
3º ano de Educação Social

Realização de entrevistas aos seniores, Por alunos da UC de Investigação em
subordinadas ao tema “A contribuição da Educação Social, do 1º ano do Curso de
aprendizagem ao longo da vida para um Educação Social.
envelhecimento ativo”.
Realização de inquéritos aos seniores sobre Por alunos da UC de Informática, do 1º ano
inclusão digital na 3ª idade.
da licenciatura em Serviço Social.
Realização de questionários sobre perdas e Por alunos da UC de Intervenção Social na
ganhos no processo de envelhecimento.
Infância, Adolescência e Velhice, do 2º ano da
licenciatura em Serviço Social.
Realização de inquéritos aos seniores para
averiguar o nível de conhecimentos dos Por alunos da UC de Educação Ambiental do
alunos do IPL60+ acerca de Resíduos 2º ano da licenciatura em Educação Social.
Equipamentos Eletrónicos e Elétricos (REEE).
Realização de inquéritos aos seniores sobre Por alunos do Mestrado em Intervenção para
representações sobre religião.
um Envelhecimento Ativo
Realização de entrevistas a alunos do IPL60+ Por aluna da UC de Métodos e Técnicas de
sobre
importância
deste
Programa, Investigação do Mestrado em Intervenção
destacando a relação entre gerações, no para um Envelhecimento Ativo
processo de aprendizagem ao longo da vida.
Realização de inquéritos sobre motivações
para a frequência do Programa e impacto do Mestrado em Intervenção
mesmo na vida dos alunos.
Envelhecimento Ativo.
Pedido de colaboração para recolha de dados
para dissertação de mestrado sobre o modo
como a frequência deste tipo de programas
promove o desenvolvimento pessoal e social
dos seus frequentadores.

para

um

Mestrado em Educação e Desenvolvimento
Comunitário.
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Tabela 14 - Pedidos de colaboração de entidades externas
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Colaboração de estudantes do Programa
IPL60+ no estudo de rastreio cognitivo, com o
objetivo de adaptar e validar instrumentos de
rastreio na área do envelhecimento.

Projeto de investigação conduzido pela
Faculdade de Psicologia da Universidade de
Coimbra e financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian.

Colaboração de estudantes do Programa
IPL60+ numa dissertação de mestrado, onde
se pretende estudar o impacto do Programa
IPL60+ no envelhecimento ativo daqueles
que nele participam.

Mestrado de Educação e Formação de
Adultos e Intervenção Comunitária, da
Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra.

Colaboração de estudantes do Programa
IPL60+
na
Pesquisa
de
pósdoutoramento “Construindo e Reconstruindo
Estratégias: O relacionamento entre avós e a
escola no processo de (co)educação dos
netos em Leiria/Portugal “

Pós-doutoramento de uma Professora da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
realizado no CIID - Centro de Investigação
Identidade(s) e Diversidade(s), Instituto
Politécnico de Leiria

5. DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS

5.1.

Disseminação em eventos científicos

- Participação da coordenadora do IPL60+ no Debate Público sobre o Projeto cIDADES,
organizado pela Câmara Municipal de Alcobaça, a 22 de Setembro de 2011, com a
comunicação intitulada “Programa IPL60+, Aprendizagem ao Longo da Vida”.
- Apresentação da comunicação intitulada “A Vez e a Voz aos mais Velhos: resultados
preliminares de uma pesquisa etnográfica”, no âmbito do Congresso “Lis: velho rio
con’vida, Intergeracionalidade, Educação e Ambiente”, organizado pelo Instituto
Politécnico de Leiria, nos dias 28 e 29 de Setembro de 2011.
- No âmbito da Internacional PALADIN Conference - Promoting conscious and active
learning and aging: how to face current and future challenges?, organizada pela
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Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, a 20 e 21
de Outubro de 2011, foram apresentadas duas comunicações:
“IPL 60+ Program: a singular case of senior education in a intergenerational
context”, pela equipa coordenadora;
“Senior students in the knowledge society. A Curricular Program of Digital
Literacy”, pelos docentes de TIC.

- Participação de Maria José Reis, apresentando a sua experiência de estudante do
Programa, no Fórum Envelhecimento Ativo: olhares e desafios, organizado pela EAPN –
Rede Europeia Anti Pobreza e pela Câmara Municipal da Batalha, a 13 de abril de 2012.
A coordenadora do Programa também participou neste evento com a comunicação
“Olhares sobre o envelhecimento ativo”.
- Apresentação da comunicação intitulada O Programa IPL60+ como Promotor do
Envelhecimento Ativo na Conferência “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
Solidariedade entre Gerações”, que se realizou no âmbito das comemorações da
semana da Europa, organizada pelo Centro de Documentação Europeia do Instituto
Politécnico de Leiria, no dia 16 de maio de 2012, na Biblioteca José Saramago, em
Leiria.
- Apresentação do Programa IPL60+ na Conferência “Educação Sénior”, 1ª Conferência
sobre Programas Universitários para Seniores, organizada pela RUTIS (Rede de
Universidades de Terceira Idade) e pela Escola Superior de Educação de Santarém, que
decorreu no dia 18 de maio de 2012, em Santarém.
- Apresentação da Comunicação intitulada “Educação e aprendizagem ao longo da
vida: a experiência do Programa IPL60+” no Seminário Envelhecimento Ativo e
Intergeracionalidade, organizado pela EAPN – Núcleo Distrital de Braga, em parceria
com o Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade de Braga, que se
realizou no dia 23 de maio de 2012.

- Apresentação da comunicação intitulada “Envelhecer ativamente num contexto
intergeracional: o Programa IPL60+ como uma aposta na formação e participação

26

social dos seniores”, no VII Congresso Português de Sociologia, organizado pela
Associação Portuguesa de Sociologia, que se realizou entre os dias 20 e 22 de junho de
2012, no Porto.

5.2.

Publicações científicas sobre o Programa

- PIMENTEL, Luísa (2012), “Envelhecer ativamente num contexto intergeracional: o
Programa IPL60+ como uma aposta na formação e participação social dos seniores”,
Atas do VII Congresso Português de Sociologia, 19 a 22 de junho de 2012, Porto,
Associação

Portuguesa

de

Sociologia,

disponível

em:

http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=016&seccao=SEC4e775abc99523&mesa=SEC
4f955c039da47
- OLIVEIRA, Mário; PIMENTEL, Luísa; VIEIRA, Judite; SILVEIRINHA, Maria da Conceição e
VARREGOSO, Isabel (2012), “Educação para a Cidadania Ativa: causas ambientais,
comportamentos sociais”, in Susana Gonçalves e Florbela Sousa (org.), Escola e
Comunidade. Laboratórios de Cidadania Global, Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa, pp. 125-139 (E-Book).

5.3.

Divulgação nos meios de comunicação

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

Televisão:
- Participação de responsáveis e estudantes do IPL60+ no programa Portugal no
Coração, da RTP1, a 14 de março de 2012.

Rádio:
- Reportagem na antena 1, a 1 de março de 2012.
- Entrevista à coordenadora pela Rádio SIM, no dia 18 de abril, por indicação da Dra.
Joaquina Madeira, coordenadora nacional do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre Gerações.
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- Na rádio IPLay, durante este ano letivo foram realizados dois tipos de intervenção
com alunos e/ou colaboradores do IPL60+:
Programa transmitido mensalmente ou quinzenalmente, com Alice Governo
(aluna do IPL60+), tendo iniciado as gravações a 1 de novembro de 2011. Os
temas abordados foram: contraceção, osteoporose, adoção, bronquite,
primeiros socorros (com a colaboração do professor Pedro Gaspar por
telefone), sexualidade, vacinação, diabetes e velhice saudável.
Entrevista a Antonieta Heitor (formadora), Alfredo Mendes e Leonor Brites
(alunos do IPL60+), no dia 13 de julho de 2012, sobre a Oficina de Lavores, um
projeto do Programa IPL60+. Os assuntos abordados foram o conteúdo e
funcionamento das aulas, a exposição de trabalhos realizada e, mais dirigido ao
Sr. Alfredo Mendes, aspetos relacionados com o facto de se dedicar a um ofício
tradicionalmente atribuído às mulheres.

Artigos de imprensa
(http://60mais.ipleiria.pt/media-2/)
- “Regresso à escola” – jornal de leiria – 17 de Novembro de 2011
- “Quem disse que já é tarde para voltar a estudar?” – Jornal Região de Leiria – 2 de
Novembro de 2011
- “IPL60+” – Revista Politécnica – Novembro de 2011
- “Regressar à escola depois dos 60” – Revista Cais – Abril de 2012
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CONCLUSÃO
Durante o ano letivo de 2011/2012 assistimos à consolidação e ao crescimento do
Programa, quer no que respeita ao número de pessoas inscritas, quer no que respeita
à quantidade de atividades desenvolvidas. Foi também o ano em que se verificou uma
maior projeção externa do Projeto, evidenciada pela participação em diversos eventos
científicos, mas também pelo interesse dos meios de comunicação.
Os programas de formação sénior em contexto universitário começam a emergir no
nosso país, com diversos formatos e enquadramentos, mas tendo por base a mesma
filosofia de criação de uma oferta formativa para os seniores, alternativa às
Universidades Seniores. Apesar dessa diferenciação, a RUTIS (Rede de Universidades
da Terceira Idade) começa a perceber o interesse destes projetos e tem procurado
promover a sua divulgação e articulação. Desta forma, recebemos uma proposta para
integrarmos a RUTIS como membros observadores, estando o processo de adesão em
curso.
O Programa IPL60+ continua a privilegiar o envolvimento dos estudantes no seu
processo de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal, criando espaços e iniciativas
diversificadas, de modo a responder a diferentes interesses e solicitações. Os seniores
participam nos processos de decisão, estando representados na Comissão CientíficoPedagógica por três colegas que elegem anualmente. No ano letivo de 2011/2012 os
estudantes eleitos foram José Manuel Baptista da Silva Júlio, Maria José Caetano Reis
Alves e Maria Preciosa dos Santos Ferreira.
Os estudantes seniores estão cada vez mais envolvidos na vida da instituição,
movimentando-se mais facilmente nos espaços e serviços, usufruindo dos seus
recursos. Participam em todo o tipo de iniciativas e eventos, a par com os mais jovens.
Fazem-no essencialmente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, ainda que
haja um esforço no sentido de alargar a sua integração às restantes Escolas. Assim, os
recursos humanos e materiais que têm sido mobilizados para concretizar as iniciativas
do Programa são essencialmente os recursos da ESECS.
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Anexo 1 – Relatório do Trad’Inovações
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Relatório de Atividades
3º Edição Trad’Inovações
Instituto Politécnico de Leiria| Programa IPL 60+
Ano Letivo: 2011-2012

Carina Rodrigues
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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades práticas realizadas no âmbito da 3º Edição do Projeto Trad’Inovações. O
projeto inscreve-se numa lógica de envelhecimento ativo, e aposta na construção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida,
possibilitando aos mais velhos, aprender a participar e interagir sobre diferentes temas, com recurso às Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC).

PÚBLICO E DURAÇÃO DO PROJETO
O projeto desenvolveu-se entre outubro a dezembro e março a julho, tendo sido dadas 24 aulas, correspondente a 70 horas de formação.
No 1º semestre inscreveram-se 21 alunos, e frequentaram a unidade curricular 17 alunos. No 2º semestre desistiram 3 alunos, ficando a turma
reduzida a 14 alunos.

OBJETIVOS GERAIS
Atendo às necessidades do público envolvido e ao trabalho efetuado anteriormente, foram definidos os seguintes objetivos para este ano
letivo:


Perpetuar a cultura tradicional e popular, dando a conhecer as tradições populares portuguesas, vivendo-as e recriando-as através das
TIC e de situações inovadoras;



Contribuir para a ocupação dos tempos livres e promover relações interpessoais;



Desenvolver atividades e propostas educativas que sejam significativas para o grupo de trabalho;



Atualizar e consolidar saberes de natureza tecnológica.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
O projeto Trad’Inovações assenta num método pedagógico baseado no diálogo e participação pois a maioria das atividades é realizada em
grupo e pretende suscitar a atenção dos seniores para temáticas que lhe sejam significativas. Neste ambiente os adultos assumem um papel
intelectualmente ativo, adquirindo e desenvolvendo competências e conhecimentos em interação uns com os outros, através do uso das TIC.
Ao longo do 1º e 2º semestre foram ministrados os seguintes conteúdos:


Word - processador de texto



Storybird - criação e partilha de histórias na web



Picasa - edição de fotografias e vídeo



Prezi - apresentações online



Picnik - edição de fotografias online



Excel - folha de cálculo



Smilebox - criação e partilha de livros, postais, álbuns na web



Animoto - criação de vídeos de curta duração



Skype - comunicação/videoconferência



Serviços úteis (pagamentos na internet, como navegar/ fazer pagamentos de forma segura)



Sites de partilha de música gratuitos



Funny - montagem de fotografias



Jogos online (como estimular a aprendizagem, concentração, rapidez de pensamento)



Blog (revisões)



Introdução à plataforma Moodle

ATIVIDADES E PRODUTOS DESENVOLVIDOS
De seguida serão apresentados alguns produtos resultantes das atividades realizadas.
Criação e partilha de histórias na web: Storybird
O storybird é uma ferramenta online que permite a criação e partilha de histórias na web. Os séniores criaram histórias temáticas e fizeram
um concurso com os melhores contos. Os trabalhos desenvolvidos foram publicados no Blog do projeto.

Criação e partilha de apresentações na Web: Prezi
O prezi é uma aplicação online que permite elaborar apresentações dinâmicas e partilhá-las na web. É uma alternativa ao tradicional
PowerPoint. Os séniores trabalharam diferentes temas e publicaram as suas apresentações no Blog.

Revisão do Microsoft Word
Foi feita uma revisão do Word e abordados novos tópicos: marcadores, listas, agendas, calendários, postais, cartas, cartões pessoais, cartões de
aniversário, ementas, entre outros. Foram criados tutoriais de apoio explicativos para que os séniores pudessem continuar o trabalho
desenvolvido em casa.

Edição de fotografias online: Picnik e Funny
Foram trabalhadas 2 ferramentas de edição de imagem, uma vez que os séniores mostraram interesse em aprofundar os conhecimentos nesta
área.
Com o Picnik tiveram a oportunidade de editar fotos, criar postais, cartões de aniversário, panfletos, etc. Com o programa Funny criaram
montagens a partir de cenários concedidos pelo programa.

Microsoft Excel: folhas de cálculo
O Microsoft Excel é um programa de folha de cálculo que permite organizar os dados em listas e, em seguida, resumir, comparar, e apresentar
os dados em gráficos. Este programa foi trabalhado nas aulas, no sentido de ajudar os séniores a realizar pequenas tarefas do dia-a-dia,
nomeadamente:


Registar despesas (semanais, mensais)



Fazer horários



Listas de supermercado



Contatos telefónicos/e-mails



Inventários

Criação e partilha de livros, postais, álbuns na web: Smilebox
Durante as aulas trabalhamos o programa smilebox e realizamos:
 Colagens
 Apresentações/slideshows
 Convites
 Álbuns temáticos
 Livros temáticos baseado em imagens
 Cartões de agradecimento
 Calendários
Os séniores desenvolveram inúmeros trabalhos com esta ferramenta, os quais foram publicados no blog e facebook.

Skype: comunicação e videoconferência
Os séniores mostraram interesse em explorar uma ferramenta de comunicação síncrona, dado a necessidade em falar com familiares que se
encontram distantes. Experimentaram em grupo as videoconferências, chamadas em conferência, mensagens instantâneas, envio de ficheiros,
entre outras funcionalidades.

Criação de postais com o Picasa
Com o picasa foram elaborados postais de natal. Este programa já tinha sido abordado no ano anterior, tendo sido feitas pequenas revisões.

Animoto: criação de vídeos de curta duração

O Animoto é um programa online que permite a criação de vídeos de pequena duração com animações. Os séniores selecionaram temas que
fossem ao encontro dos seus interesses e publicaram diversos vídeos no Blog.

Plataforma Moodle
A unidade curricular também decorreu na plataforma moodle. O objetivo deste espaço era permitir aos séniores consultar os recursos da aula,
esclarecer dúvidas no fórum, comunicar no chat e entregar trabalhos via plataforma.

Alguns séniores esclareciam dúvidas durante a semana, conforme o exemplo.

Serviços online: pagamentos online e navegação segura
Os séniores aprenderam a fazer compras na Internet, nomeadamente:


Comprar uma viagem de avião



Reservar um hotel



Comprar um livro online



Fazer compras online no continente



Comprar um bilhete de cinema



Consultar o Diário da República online



Selecionar receitas no chef online



Colocar algo à venda



IRS

Foram também alertados para os cuidados a ter quando pagam pela internet e como averiguar se um site é seguro.

BALANÇO
Ao longo deste ano letivo abordei diferentes conteúdos programáticos, desde fotografia, vídeo, texto, folha de cálculo, serviços online, entre outros. As
sessões partiram dos princípios da Formação de Adultos e de metodologias ativas. As aulas foram pensadas e planificadas no sentido de orientar a
aprendizagem por metas claras, realistas e de acordo com os interesses concretos da turma. A experiência dos séniores foi considerada um elemento vital
no projeto, pois ao invocar as suas experiências anteriores, relacionadas com o trajeto de vida, profissão, atividade ou interesses existenciais a
aprendizagem tornou-se mais significativa. A metodologia adotada pareceu ir ao encontro do pretendido.
Relativamente aos desafios, nem sempre foi fácil responder a todos os formandos, uma vez que pediam ajuda em simultâneo, e o nível de conhecimentos
nem sempre era igual. Para contornar esta situação, pedi aos formandos para trabalharem em pares e se ajudarem mutuamente. Também desenvolvi
vídeos/tutoriais práticos e disponibilizei no blogue, para os séniores poderem “ver e ouvir” as explicações das ferramentas, a “qualquer hora e local”, desde
que com acesso à Internet.
Relativamente ao programa, embora planeado antecipadamente foi redesenhado ao longo do semestre, tendo em conta os gostos e interesses dos
séniores.
Quanto ao papel que desempenhei nas sessões, sublinho a preocupação constante em organizar, preparar e conceber cada sessão, para que fosse bemsucedida. Pesquisei atividades, adaptei-as à realidade, promovi e orientei os diferentes grupos de trabalho, suscitei a reflexão, a partilha de ideias e
assegurei o relacionamento entre os elementos da turma.
Procurei criar um espaço de partilha no qual os seniores se sentissem úteis, participativos, comunicativos, sujeitos do seu próprio percurso de
aprendizagem, recorrendo a práticas educativas não formais através do uso das TIC.
Futuramente gostaria de aprofundar os conteúdos programáticos e reforçar a importância da plataforma. Esta poderá ser útil para partilhar as dúvidas e
acompanhar os séniores semanalmente, sobretudo os que não conseguem comparecer presencialmente.

Anexo 2 – Relatório do projeto “Saúde
para Todos”

PROGRAMA IPL 60+

PROJETO “SAÚDE PARA TODOS”
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
2011/2012
As várias atividades realizadas no âmbito deste Projeto foram propostas,
planeadas e concretizadas pela Enfermeira Alice Governo, aluna do Programa IPL 60+,
e coordenadas pelo Prof. Doutor Pedro Gaspar, membro da Comissão CientíficoPedagógica deste Programa e docente na Escola Superior de Saúde.
SEMINÁRIOS “SAÚDE PARA TODOS”
No presente ano letivo (2011-2012) realizaram-se 15 seminários, com uma
periodicidade quinzenal, tendo uma assistência média de 21 pessoas por sessão.
Comparativamente ao ano letivo anterior, assistiu-se a um aumento
considerável dos estudantes do IPL 60+ (de 170 para 207). Em contrapartida, o número
de estudantes das licenciaturas foi menor (de 202 para 79). A compensar um pouco
esta diminuição de adesão de jovens alunos, verificou-se uma já significativa presença
de pessoas que não se enquadram na categoria de estudantes. Aqui se incluem
funcionários do IPL, amigos/conhecidos de estudantes, entre outros. Os dados que se
apresentam de seguida resultam da recolha efectuada junto dos participantes,
aquando da realização das sessões.
Participantes no total de 15 Seminários
Estudantes do Programa IPL 60+
Estudantes do curso de Educação Social
Estudantes do curso de Serviço Social
Outros participantes
Total

Nº
207
69
10
36
322
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Os temas analisados procuraram corresponder às solicitações dos estudantes
que haviam participado no ano anterior e que manifestaram as suas preferências.
Listagem dos temas das sessões:
 Higiene da alimentação
 Gravidez na adolescência
 O sonho e o envelhecimento cerebral
 Diabetes ao longo da vida
 Depressão e dependência
 Saúde e ambiente
 “Seja enfermeiro em sua casa” – Ensino de várias técnicas
 Alergias
 Cancro – “Pode haver esperança”
 Doença de Parkinson
 Jovens diferentes
 Primeiros socorros
 Nutrição
 Avós e livros dos netos
 Medos e Fobias

Em 7 dos seminários realizados, foi possível contar com a participação de
convidados, no sentido de trabalhar temas específicos:
Convidados dos seminários

Seminários dinamizados

Enfermeira Anabela Ruas – U.S.F. D. Dinis

Gravidez na adolescência

Doutora Maria João Santos – ESECS

O sonho e o envelhecimento cerebral

Vanda Nóbrega – Estagiária IPL60+ (diabética)

Diabetes ao longo da vida

Doutora Célia Sousa – CRID

Jovens Diferentes

Doutor Mário Oliveira – ESECS

Saúde e Ambiente

Doutor Pedro Gaspar – ESSLei

Primeiros Socorros;

Enfermeira Anabela Ruas – U.S.F. D. Dinis

Nutrição

Maria José Reis – IPL60+

Avós e Livros dos Netos
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GABINETE DE ENFERMAGEM
O gabinete de enfermagem surgiu na sequência de uma proposta da
Enfermeira Alice Governo, tendo em conta as solicitações de algumas pessoas que
participam regularmente nos Seminários “Saúde para Todos”. Foi inaugurado no dia 23
de Fevereiro de 2011, com o intuito de funcionar quinzenalmente (quartas-feiras,
entre as 14h e as 16h00), no Gabinete do S.A.P.E.
Este gabinete destina-se a toda a comunidade do IPL, atendendo
preferencialmente os estudantes do Programa IPL 60+. É exclusivamente dedicado ao
aconselhamento e encaminhamento, não se realizando qualquer tipo de tratamento.
As pessoas têm oportunidade de fazer o rastreio de problemas de saúde,
nomeadamente através da medição da tensão arterial, do peso, da altura, da taxa de
glicemia; e de receber algumas orientações ao nível da prática de estilos de vida
saudáveis e do planeamento familiar.
No ano letivo 2011-12, foram realizados 83 atendimentos (de entre alunos e
funcionários do IPL) no Gabinete de Enfermagem, sendo 21 casos de hipertensos e 8
de diabéticos. Verifica-se claramente maior adesão por parte das mulheres (53),
comparativamente aos homens (30).

COLABORAÇÃO EM UNIDADES CURRICULARES
A Enfermeira Alice Governo foi convidada pela professora Olga Santos a
participar na Unidade Curricular de Educação para a Saúde, do 1º ano da licenciatura
em Serviço Social. O convite foi aceite e foram apresentados temas como Alcoolismo e
Diabetes. Estiveram presentes 45 alunos.

RÁDIO IPLAY
À semelhança do ano letivo anterior, a Enfermeira Alice Governo foi convidada
a realizar um conjunto de programas na rádio IPLAY. Os programas foram transmitidos
mensalmente ou quinzenalmente, tendo as gravações sido iniciadas a 1 de novembro
de 2011.
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Os temas abordados foram: contraceção, osteoporose, adoção, bronquite,
primeiros socorros (com a colaboração do professor Pedro Gaspar por telefone),
sexualidade, vacinação, diabetes e velhice saudável. Estes temas foram apresentados
ao longo dos 22 programas que foram transmitidos. Verificou-se assim uma diminuição
face ao ano letivo anterior, o que se deveu a factos como o encerramento temporário
da rádio para obras de remodelação e, posteriormente, acerto de horários de gravação
em consequência da mudança de jornalista.
Devido aos protocolos estabelecidos entre a Rádio IPLAY e outras emissoras,
passaram em 57 rádios locais. Nomeadamente na 94.8 FM, Caldas da Rainha; Algarve
FM, Silves; Rádio 102 FM, Peniche; Rádio Batalha; Rádio Boa Nova, Oliveira do
Hospital; Rádio Cister, Alcobaça; entre outras.

COLABORAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Neste ano letivo uma nova atividade deu mais algum relevo a este projeto: a
colaboração com professores e alunos do IPL na preparação e dinamização do Dia
Mundial da Criança. Por parte do “Saúde para todos”, a colaboração foi a criação do
gabinete “As avós enfermeiras” dinamizado por Alice Governo e Júlia Canhoto (alunas
do IPL60+ e enfermeiras reformadas), com o apoio de Tânia Freire (estagiária da
licenciatura em Serviço Social).
Durante toda a manhã foram recebidas crianças das escolas do concelho de
Leiria, num total de 119 crianças divididas por 6 grupos de, aproximadamente, 20
crianças cada grupo.
As atividades realizadas foram:
 Explicação breve de alguns utensílios de enfermagem em exposição;
 Teste oftalmológico às crianças, recorrendo a métodos mais antigos, do “tempo
dos avós”;
 Abordagem de questões inerentes à imagem da roda dos alimentos;
 Pesagem e medição das crianças.
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Anexo 3 – Relatório e Cartaz do projeto
“60 páginas ou mais”
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Relatório de atividades do Sessenta Páginas ou mais

Neste primeiro ano de atividade o Clube de Leitura e de Escrita do Programa 60 + foram
realizadas 6 sessões do clube de leitura e 4 do clube de escrita. Trabalhámos com um núcleo
duro de 6 pessoas que colaboraram assiduamente no projeto, tendo havido algumas sessões
em que contámos com mais uma ou outra presença, conforme registo de sumários e
presenças apresentado em anexo.
Relativamente às atividades desenvolvidas, privilegiámos no núcleo de leitura o trabalho por
autor, incentivando a pesquisa e a partilha por parte dos participantes. Neste sentido, fizemos
uma aproximação a autores bastante diversificados: José Luís Peixoto, Paul Auster, Manuel
António Pina e Stephen Daldry. Houve ainda uma sessão dedicada à poesia e uma outra que
funcionou como espaço de sugestões de leitura. O balanço feito pelos participantes foi
bastante positivo pela liberdade dada nas formas de aproximação aos autores. A
intergeracionalidade foi um objetivo que ficou por conseguir, dado que só na primeira sessão
contámos com a presença de uma estudante de licenciatura.
Relativamente ao núcleo de escrita, o número de sessões realizadas foi claramente reduzido
face às expectativas e ao ritmo de produção dos participantes. Por esta razão, abandonámos
as dinâmicas de grupo inicialmente previstas. Depois de uma sessão onde foram dadas
algumas dicas sobre o processo de redação e sobre estratégias para iniciar um texto, os
participantes iniciaram o processo de produção textual e as sessões transformaram-se em
espaços de partilha, onde foram lidos e discutidos os textos produzidos. Os primeiros textos
realizados incidiram sobre episódios da infância dos estudantes seniores. O entusiamo dos
participantes pôde ser avaliado pela quantidade de textos que recebemos após o termo das
atividades, bem como pela expectativa manifestada em relação à correção final dos textos, à
continuidade a dar ao projeto no próximo ano e à futura publicação do material produzido.
Acima de tudo, o 60 Páginas ou + foi um espaço de troca, de partilha e de convivialidade muito
apreciado pelos estudantes, mas também pelo grupo dinamizador.
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Anexo 4 – Oficina de Bricolagem
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PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 2011/2012

IDENTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE
Oficina de Bricolagem
Realização de pequenos trabalhos de bricolagem na área da eletrotecnia, madeiras, cerâmica, eletricidade e
mecânica. Reutilização de materiais, reciclagem e arranjos gerais.

CALENDARIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Entre 25 de Janeiro e 22 de Fevereiro (quartas-feiras, entre as 10 e as 12.30)
Sala de EVT

OBJECTIVOS
1 - Incentivar a partilha de saberes entre os membros que frequentam a oficina.
2 - Promover a aprendizagem de técnicas acessíveis de restauro de equipamentos, recuperação de materiais,
reutilização e reciclagem de materiais e de criação de novas funções e/ou objetos, resultantes de processos
criativos.

-

DESTINATÁRIOS
a) Alunos do Programa IPL 60+ (numa primeira fase); b) Alunos externos, inscritos para oficinas específicas de n
horas/n custo; c) alunos externos organizados em cursos de verão.

RECURSOS (HUMANOS E MATERIAIS)
Recursos Humanos - dinamizadores:
Fernando – eletrotecnia; Adelino Fiúza – engenharia mecânica; Joaquim Gaspar – cerâmica, pintura e reciclagem;
Francisco Pereira – madeiras, eletricidade; Mª. João Gaspar – pintura e reciclagem; Júlio – eletrotecnia; Mª. José
Alves – pintura de azulejo.
Responsáveis: Joaquim Gaspar, Mª. João Gaspar, Francisco Pereira e Júlio…
Recursos Materiais:
a) obtidos pelos participantes, sempre que o produto ficar na sua posse;
b) na recuperação de equipamentos e materiais da ESECS as despesas são suportadas pela Escola;
c) será necessária a aquisição progressiva de alguns materiais, como tintas, pincéis; de algumas ferramentas, como
serra elétrica; e outros pequenos produtos que surjam em alguns projetos.
* os pedidos serão feitos consoante as atividades a desenvolver e a calendarizar.

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA
Face aos conhecimentos dos dinamizadores e às motivações dos inscritos, são decididas, por todos, as
aprendizagens e os materiais que querem produzir, ao longo do semestre.
Haverá uma forte vertente de colaboração com a ESECS na produção de materiais como, por exemplo, lembranças,
na reciclagem de equipamentos velhos ou na recuperação de materiais danificados.

Leiria, 25 de Janeiro de 2012
(Ass.) Isabel Varregoso (apoiante da Oficina)
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Anexo 5 – Oficina de Lavores
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PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 2011/2012

IDENTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE

Oficina de Lavores
Realização de pequenos trabalhos de costura e bordados.
CALENDARIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Entre 25 de Janeiro e 30 de Junho (quartas-feiras, entre as 14 e as 16)
Sala 0.31
OBJECTIVOS
- Promover a aprendizagem de novos saberes e habilidades
- Incentivar a partilha de saberes entre os membros que frequentam a oficina
DESTINATÁRIOS
Alunos do Programa IPL 60+

RECURSOS (MATERIAIS E HUMANOS)
Dinamizadora: Maria Antonieta Heitor (voluntária)
Os recursos materiais serão fornecidos pelos participantes na oficina, de acordo com as necessidades
inerentes a cada atividade.
ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA
Face aos conhecimentos da dinamizadora e às motivações dos inscritos, são decididas, por todos, as
técnicas e os materiais a utilizar, ao longo do semestre.

Leiria, 25 de Janeiro de 2012
(Ass.) Luísa Pimentel (coordenadora do IPL60+)
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Anexo 6 – Oficina de Aguarela (imagem
de fundo do cartaz)
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Anexo 7 – Visita de estudo a Lisboa
Exposição de Paula Rego (Casa das Histórias)
Espetáculo “O melhor de La Féria” (Casino Estoril)
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PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 2011/2012
IDENTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE

Visita de Estudo a Lisboa: Exposição da Obra de Paula Rego e Casino Estoril – “O
Melhor de La Féria”
Visita de estudo de caráter cultural e lúdico.

CALENDARIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
8 de Fevereiro, entre as 14h00 e a 00h00 (Leiria-Lisboa-Cascais-Casino Estoril-Leiria).
Partida: Saída na frente do portão da ESECS.
OBJECTIVOS
- Apreciar o Musical, a obra, de Filipe La Féria, um grande encenador do nosso país;
- Conhecer a Vida e Obra de uma das maiores pintoras do nosso quotidiano;
- Valorizar os nossos Artistas Portugueses e a nossa cultura.

DESTINATÁRIOS
Alunos do Programa IPL 60+

RECURSOS (MATERIAIS E HUMANOS)
Organizado por: José Júlio (Aluno e Representante dos Alunos do Programa IPL 60+) e Vanda Nóbrega
Recursos materiais: envio de e-mail a todo os alunos do Programa; Autocarro (aluguer); reserva de
bilhetes com o Casino Estoril.

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA
- Colaboração da Docente Tânia Saraiva (ESECS), para prestar uma sessão de esclarecimento acerca da
Vida e Obra de Paula Rego;
- Divulgação junto dos Alunos do Programa IPL 60+
Leiria, 1 de fevereiro de 2012
(Ass.) Tânia Freire (estagiária ES)

16

Anexo 8 – Conversas sobre
Sexualidade na adultez tardia
(planificação e cartaz)

17

PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 2011/2012
IDENTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE

Conversas sobre Sexualidade na Adultez Tardia
Espaço de reflexão e debate sobre a sexualidade na adultez tardia, envolvendo, preferencialmente, os
estudantes do Programa IPL 60+.
CALENDARIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
14 de Fevereiro de 2012, entre as 15.00 e as 17.00.
Auditório 1 ESECS
OBJECTIVOS
- Enquadrar e discutir a temática da sexualidade na fase mais tardia do ciclo de vida
- Sensibilizar para os riscos associados a práticas sexuais não protegidas
- Discutir estratégias para diminuir os estereótipos associados à sexualidade na adultez tardia
- Valorizar os testemunhos dos estudantes seniores e dar espaço para a partilha de ideias
DESTINATÁRIOS
Alunos do Programa IPL 60+ e das licenciaturas do IPL
RECURSOS (MATERIAIS E HUMANOS)
Apresentações iniciais:
- Luísa Pimentel (15 minutos)
- Irene Sousa (15 minutos)
- Alice Governo (15 minutos)
Recursos materiais: Auditório e recursos de som e imagem
ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA
- Colaboração do CRM na elaboração de Cartaz
- Colaboração do GRPCI e da Associação de estudantes na divulgação do evento
- Divulgação junto das restantes escolas do IPL
Leiria, 25 de janeiro de 2012
(Ass.) Luísa Pimentel
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Anexo 9 – Caminhada Comemorativa
do Dia Mundial da Água
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REGISTO E AVALIAÇÃO DE ACTIVIDADES 2011/2012

IDENTIFICAÇÃO
Caminhada comemorativa do Dia Mundial da Água

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
A caminhada foi realizada no dia 22 de Março de 2012, entre as 9:30h e as 12:30h.
O percurso foi realizado, ao longo do rio Lis.

PARTICIPANTES
Maria de Lurdes Coelho, Arlete Vicente e João Ervilha
DESCRIÇÃO
Esta atividade centrou-se no rio Lis e na sua história, bem como no seu envolvente. Embora tivesse sido uma
atividade organizada e delineada por um grupo de alunas do curso de Educação Social, o dinamizador foi o
professor Mário Oliveira, que explicou e fez a ponte, entre o que envolvia o rio há uns anos atrás e o que
envolve hoje em dia (atualidade). A caminhada teve alguns pontos de paragem, onde o professor fazia uma
breve explicação das tradições que se praticavam naquele local e dos benefícios ou não daquele envolvente
para o ambiente.
Esta atividade baseou-me muito portanto, nas questões ambientais, o que interessou bastante aos alunos do
programa que participaram na caminhada.
ASPECTOS POSITIVOS
O tema, por ser muito atual e tratar de uma problemática cada vez mais agravada, era do interesse dos
participantes, portanto correu muito bem. Além disso, o dinamizador (professor Mário Oliveira) tem a
capacidade de cativar os alunos e consegue “agarrá-los” até ao fim sem transmitir a ideia de “matéria
massuda”.
ASPECTOS NEGATIVOS
Não há aspetos negativos a assinalar. Apenas o facto de ter participado um numero muito reduzido de alunos
do programa, mas é compreensível, devido ao facto de terem um grande úmero de atividades no presente
semestre.

Leiria, 22 de Março de 2012
(Ass.) Tânia Freire (estagiária ES)
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Anexo 10 – Relatórios do Intercâmbio
com Universidad de Los Mayores de
Extremadura
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
PROGRAMA IPL60+

INTERCÂMBIO COM UNIVERSIDAD DE LOS
MAYORES DE EXTREMADURA

BADAJOZ
26 a 30 de março de 2012

Badajoz
Leiria
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Introdução
No âmbito da parceria existente entre a Universidad de Extremadura e o Instituto
Politécnico de Leiria, de 26 a 30 de março, realizou-se uma viagem a Badajoz no
sentido de dar continuidade ao intercâmbio que se vem desenvolvendo entre os
estudantes do Programa de Mayores daquela universidade e os estudantes do
Programa IPL 60+.
Participaram nesta viagem 24 estudantes seniores do Programa IPL60+, duas
estagiárias do IPL60+, que os acompanharam durante toda a estadia, e a coordenadora
do Programa, que esteve presente no dia da receção na UMEX. Participou também
neste intercâmbio um grupo de estudantes da Universidade Sénior de Gavião.
Através do presente relatório pretendemos fazer uma breve avaliação das atividades
realizadas, bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social (SAS), do
Instituto Politécnico de Leiria, para a concretização da iniciativa.

Apresentação das Atividades
O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela UMEX e posto à
consideração da coordenação do IPL60+, tendo sofrido pequenos ajustamentos. A
saída de Leiria aconteceu pelas 7.30, no dia 26 de março, e a chegada a Badajoz, pelas
13.00. Seguiu-se uma cerimónia de receção, presidida pelo Prof. Florentino Blazquez
Entonado, director da UMEX.

Nos restantes dias do intercâmbio, as
atividades decorreram de acordo com o
previsto no plano e foram muito
participadas

pelos

estudantes

portugueses, sempre acompanhados
pelos seus congéneres espanhóis e
pelas colaboradoras da UMEX e do
IPL60+.
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Divulgação
A divulgação deste Intercâmbio foi feita no blogue do Programa IPL60+
(http://web.esecs.ipleiria.pt/60mais/) e na página de Facebook do mesmo. Nele foram
colocados o Programa detalhado, as fotografias das várias atividades realizadas e notas
informativas em relação às mesmas. Prevê-se, ainda, que venha a ser publicada uma
notícia na Revista Politécnica.

Relevância dos SAS para a concretização da iniciativa
Para a concretização desta iniciativa foi solicitado o apoio dos SAS, particularmente
para a disponibilização do autocarro para a deslocação a Badajoz.
Na tabela que se segue, estão discriminados os pedidos efetuados, os responsáveis
contatados e as respetivas respostas.
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Tabela 1 – articulação estabelecida com os SAS.

Datas:

Contatos estabelecidos

25-01-2012

Mensagem de email dirigida ao administrador dos SAS a solicitar reserva de
autocarro para os dias 26 e 30 de março

05-03-2012

Mensagem de email da Dra. Cecília Marques enviando ofício de confirmação da
reserva do autocarro

11-03-2012

Mensagem de email dirigida a Dra. Cecília Marques com envio de dados mais
detalhados sobre a viagem

20-03-2012

Mensagem de email dirigida a Dra. Cecília Marques solicitando confirmação da
hora de saída

21-03-2012

Mensagem de email de Dra. Cecília Marques confirmando hora de saída e dando
indicação de que seriam calculados os custos a cobrar ao IPL

22-03-2012

Mensagem de email da Dra. Cecília Marques enviando o ofício com orçamento
da deslocação do autocarro e solicitando a confirmação do interesse na
realização do serviço

22-03-2012

Considerando os valores a serem cobrados ao IPL, solicitei autorização ao Sr.
Vice-Presidente João Paulo Marques para confirmação do serviço

22-03-2012

Autorização do Sr. Vice-Presidente João Paulo Marques para confirmação do
serviço

23-03-2012

Mensagem de email dirigida a Dra. Cecília Marques confirmando o interesse na
realização do serviço

23-03-2012

Realização de PIABS e diligências no sentido de proceder ao cabimento da verba
exigida para a concretização da deslocação

A colaboração dos SAS foi essencial à concretização da iniciativa e a pronta indicação
de disponibilidade para ceder os recursos necessários foi fundamental, contudo, a
demora na indicação da verba a ser cobrada pela cedência do autocarro (só nos foi
dada essa informação no dia 22 de março, sendo que a viagem se realizaria a 26 e os
dias 24 e 25 coincidiam com o fim-de-semana), trouxe uma série de constrangimentos
associados ao cabimento orçamental dessa verba, uma vez que só tivemos um dia útil
para o efeito.
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Conclusão
Em termos globais, o intercâmbio foi muito positivo e decorreu sem constrangimentos
significativos. Consideramos que esta é uma iniciativa que permite consolidar os laços
entre as duas instituições, bem como entre as pessoas que a integram, e que deve
haver um esforço no sentido da sua continuidade.
Apesar de alguma relutância inicial, em virtude dos custos associados à estadia em
Badajoz, acabou por haver uma significativa adesão por parte dos estudantes do
IPL60+ (participaram 24 pessoas). O entusiasmo dos estudantes de ambas as
instituições de ensino com a oportunidade de interação e de convivência é notório,
havendo laços de amizade que se fortalecem e novos laços que se criam. O nosso
grupo foi sempre acompanhado por estudantes espanhóis, quer no contexto
universitário, no decurso das atividades regulares, nas quais se integraram, quer fora
do espaço universitário.
Realçamos os esforços dos responsáveis pela UMEX para nos proporcionar um
acolhimento e uma estadia de qualidade, planeando atividades interessantes e
diversificadas.
Realçamos, ainda, o papel de alguns estudantes do IPL60+ na organização do
intercâmbio e das estagiárias dos cursos de Educação Social e de Desporto e BemEstar, que acompanharam o grupo durante toda a estadia.
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ANEXOS
ANEXO I – Programa Intercâmbio

Lunes
26

Martes
27

Miércoles
28

Jueves
29

Viernes
30

13:00 Llegada a Badajoz
13.30 Bienvenida y visita al Campus Universitario
14.15 Almuerzo en el comedor universitario
15.30 - Hotel
17:00-19:00 Visita guiada por la ciudad acompañados por el profesor Faustino Lobato
10:00-12:00 Clases de español: iniciación
12:00 – 14.00 Conferencia ”Extremadura ayer, hoy y mañana”
14:15 Almuerzo en el comedor universitario
17:00-18:15 Clases regladas del Programa. A elegir entre:
La actualidad económica: nociones básicas. Prof. G. Rivera. Aula A.9 de la Facultad de Ciencias.
Problemas actuales de ingeniería genética. Prof. A. Jiménez. Aula 10 de la Facultad de Ciencias.
Comunicación y relaciones interpersonales. Prof. I. Cuadrado. Aula 0.1 del edificio principal de la
Facultad de Educación.
Mitología Grecolatina. Prof. C. Chaparro. Aula 0.5 del edificio principal de la Facultad de Educación
18:45-20:00 Clases regladas del Programa. A elegir entre:
Historia del Arte. Prof. F. Pedraja. Aula 9 de la Facultad de Ciencias
Sociedad, cultura y religión. Prof. F. Lobato. Aula 10 de la Facultad de Ciencias
Historia Moderna. Prof. P. I. Rodríguez. Aula 0.1 del edificio principal de la Facultad de Educación.
Antropología. Prof. A. Castro. Aula 0.5 del edificio principal de la Facultad de Educación
9:00 Salida hacia Cáceres desde el hotel
10:00 Visita guiada por la ciudad.
14:00 Comida en el comedor universitario
17:00-18:15 Visita al museo Vostell de Malpartida de Cáceres
10:00-12:00 Clases de español: iniciación
12:30-14:00 Conferencia. “Folklore hispano-portugués”. Prof. E. González Barroso
14:15 Almuerzo en el comedor universitario
17:00-18:15 Clases regladas del Programa. A elegir entre:
Materia, mente y civilización. F. J . Olivares. Aula A.9 de la Facultad de Ciencias.
Historia y evolución de la música. Prof. E. González. Aula 10 de la Facultad de Ciencias.
Mitología Grecolatina. Prof. C. Chaparro. Aula 0.5 del edificio principal de la Facultad de Educación
España en Oriente. Prof. A. Castro. Aula 0.3 del edificio principal de la Facultad de Educación
19:00 Acto de despedida
10:00 Salida hacia Olivenza. Visita guiada
14:00 Almuerzo
16:00 Salida hacia Leiria
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Introdução

No sentido de dar continuidade ao intercâmbio que se vem desenvolvendo entre a
Universidad de Extremadura - Espanha e o Instituto Politécnico de Leiria, de 23 a 27 de
abril de 2012, o Programa IPL60+ recebeu um grupo de 11 estudantes do Programa de
Mayores daquela universidade, acompanhados por uma colaboradora.

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

Descrição das Atividades

O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação do
IPL60+ e colocado à consideração dos responsáveis pela UMEX, que o aceitaram sem
qualquer reticência.

Dia 23 de abril
A chegada do grupo de estudantes da UMEX a Leiria aconteceu pelas 13.00, no dia 23
de abril, onde foram recebidos pela coordenadora do IPL60+ e por um grupo de
estudantes seniores do nosso programa, com os quais já estabeleceram laços de
amizade. Seguiu-se a distribuição dos quartos e, após o primeiro reconhecimento do
espaço de estadia, o grupo dirigiu-se ao refeitório dos SAS, do Campus 1, onde realizou
a sua refeição.

Pelas 15.30 os estudantes espanhóis e portugueses, bem como os responsáveis pelos
dois programas, foram recebidos pelo Sr. Vice-Presidente, Dr. João Paulo Marques, na
sala de atos do IPL, onde se trocaram algumas palavras de boas-vindas e lembranças

simbólicas. Os estudantes portugueses fizeram questão de oferecer uma tela pintada
por António Joaquim Alves, um dos estudantes do IPL60+.

Ao final da tarde, houve ainda oportunidade de realizar uma visita pela cidade,
acompanhados pela Prof. Graça Poças Santos, que lhes apresentou alguns locais
emblemáticos da cidade.

Dia 24 de abril

O dia 24 de abril foi ocupado com atividades na ESECS. Por coincidência, neste dia,
recebemos um grupo de estudantes de enfermagem, oriundos de vários países
europeus (Suécia, Finlândia, Bélgica, Noruega, Lituânia, Holanda, Letónia e Lituânia)
que se deslocaram a Leiria no âmbito do Projeto internacional Rainbow. Este ano o IP
(programa intensivo) realizou-se em Leiria, no período de 14 a 28 de abril, e tinha
como tema o envelhecimento. Estes estudantes pretendiam conhecer o IPL60+ e
acompanharam as atividades que se realizaram durante a manhã, o que tornou o
intercâmbio mais rico e animado.

Pelas 9.00 puderam participar
numa aula de dança, orientada
pela Prof. Isabel Varregoso. A
troca entre gerações e culturas
foi muito enriquecedora para
todos, provando que a música
e a dança são linguagens
universais.

De seguida, assistiram a uma aula de TIC, onde realizaram atividades pensadas pela
formadora Paula Mendes.

Ao final da manhã, participaram numa aula de Dinâmica de Grupos, conduzida pela
Prof. Isabel Pereira. Aqui, tiveram a oportunidade de se envolver em diversas
dinâmicas pensadas por um grupo de estudantes espanhóis que estudam em Portugal
ao abrigo do Programa Erasmus.

Depois do almoço, houve lugar para um momento de pintura intercultural, que
decorreu junto ao Pagode. O objetivo era pintar duas telas, livremente, por todas as
pessoas presentes, sendo que uma ficaria em Portugal e a outra seria oferecida à
UMEX.

A

atividade

foi

planeada e dinamizada pelo
estudante

do

curso

de

animação cultural, que realiza
o seu estágio no IPL60+ e que
é artista plástico.

Ao final da tarde realizou-se um seminário de gastronomia e vinhos, dinamizado pelo
Prof. Edgar Lameiras, seguido de um lanche ajantarado, que decorreu na sala
restaurante da ESECS e contou com o apoio dos SAS, bem como com o contributo de
vários estudantes portugueses.

Dia 25 de abril
No dia 25 de abril realizou-se uma visita cultural pela região de Leiria, com passagem
por locais de valor histórico e cultural, como o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de
Alcobaça e a cidade de Óbidos. Houve ainda oportunidade de visitar a orla costeira.

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

Dia 26 de abril

Durante a manhã do dia 26 os
estudantes espanhóis participaram
numa visita ao castelo de Leiria,
acompanhados por um grupo de
estudantes

da

licenciatura

em

Animação Cultural, que desenvolveu
um trabalho sobre o património
histórico da cidade no âmbito da
unidade curricular de História da Cultura
Portuguesa.

Ao início da tarde, realizou-se uma sessão de conversação em português e espanhol,
orientada pelo Prof. Romain Munõz, que se intitulou “Brinquemos” com a língua
portuguesa.

Mais tarde, puderam usufruir de uma visita ao MIMO e ao Moinho de Papel.

Dia 27 de abril
No último dia do intercâmbio realizou-se uma visita ao CRID (ESECS), onde puderam
conhecer as tecnologias e as novas metodologias de ensino que são colocadas à
disposição das pessoas com
deficiência.

Após o almoço no refeitório do Campus 1, houve lugar a uma despedida emocionada e
a troca de lembranças entre os estudantes dos dois países. A saída para Badajoz
aconteceu pelas 14.30.

Divulgação

A divulgação deste Intercâmbio foi feita no blogue do Programa IPL 60+
(http://web.esecs.ipleiria.pt/60mais/) e na página de Facebook do mesmo. Nele foram
colocados o Programa detalhado, as fotografias das várias atividades realizadas e notas
informativas em relação às mesmas. Prevê-se, ainda, que venha a ser publicada uma
notícia no próximo número da Revista Politécnica.

Relevância dos SAS para a concretização da iniciativa

Para a concretização desta iniciativa foi solicitado o apoio dos SAS, particularmente
para a disponibilização do autocarro para visita cultural pela região.

Na tabela que se segue, estão discriminados os pedidos efetuados, os responsáveis
contatados e as respetivas respostas.

Tabela 2 – articulação estabelecida com os SAS.

Datas:

Contatos efetuados

25-01-2012

Mensagem de email dirigida ao administrador dos SAS a solicitar apoio ao nível
das refeições, reserva de alojamento e reserva de autocarro para o dia 25 de
abril

05-03-2012

Mensagem de email da Dra. Cecília Marques enviando ofício de confirmação do
apoio

11 -4- 2012

Mensagem de email dirigida a Dra. Cecília Marques enviando a lista de
estudantes da UMEX com vista à reserva de quartos

11 -4- 2012

Mensagem de email da Dra. Cecília Marques confirmando a reserva dos quartos
na Pousadinha

13 -4- 2012

Mensagem de email dirigida a Doutor Miguel Jerónimo solicitando apoio para a
realização de lanche no dia 24 de abril, nomeadamente a cedência da sala de
restaurante do Campus 1

14 -4- 2012

Mensagem de email de Doutor Miguel Jerónimo confirmando a disponibilidade
para fornecer o apoio solicitado

18 -4- 2012

Mensagem de email de Engª Natália Tomás indagando sobre a necessidade de
apoio ao nível da cedência de produtos alimentares para o lanche de 24 de abril

18 -4- 2012

Mensagem de email dirigida a Doutor Miguel Jerónimo solicitando apoio para a
cedência de bens alimentares para o lanche de 24 de abril

18 -4- 2012

Mensagem de email de Doutor Miguel Jerónimo confirmando a disponibilidade
para fornecer o apoio solicitado

22 -4- 2012

Mensagem de email dirigida a Doutor Miguel Jerónimo e a Dra. Cecília Marques
informando que o autocarro dos SAS não seria necessário para a visita cultural
pela região, uma vez o autocarro da ESTG estava disponível

O apoio concedido pelos SAS foi fundamental para a concretização desta iniciativa e
para garantir a qualidade do acolhimento dos estudantes espanhóis. Realçamos a
qualidade dos serviços prestados, a celeridade das respostas e o empenho dos
funcionários envolvidos nas várias etapas. A atenção da Engº Natália Tomás e da Dra.
Cecília Marques aos pormenores de organização e a pronta articulação com a
coordenação do IPL60+ muito ajudaram ao sucesso da iniciativa. Também a
disponibilidade e a simpatia das funcionárias da Pousadinha e do refeitório do
Campus1 deve ser enaltecida.

Conclusão
Globalmente, o intercâmbio foi muito positivo e, apesar das más condições
climatéricas que se fizeram sentir durante este período, realizaram-se todas as

atividades planeadas. Quer os estudantes espanhóis, quer os portugueses,
manifestaram agrado pelas atividades realizadas e pelo cuidado colocado na
organização das mesmas.
Verificou-se

um

significativo

envolvimento

de

estudantes

portugueses

no

acompanhamento dos seniores espanhóis, ainda que os que mais se envolvem
constituam um grupo restrito, composto essencialmente por pessoas que já
participaram em outras iniciativas do género e que gostam de consolidar os laços
existentes. Estes mostram desagrado pela ausência da maioria dos seus colegas do
IPL60+. Apesar deste constrangimento, houve um conjunto de cerca de 30 pessoas que
participou com regularidade nos vários momentos do intercâmbio, que fez questão de
proporcionar experiências ricas e valiosas aos seus congéneres espanhóis e que lhes
transmitiu um sentimento de grande orgulho pela sua região e pela instituição de
ensino que os acolhe.
Destacamos, ainda, o papel de alguns estudantes do IPL60+ na organização do
intercâmbio; dos estagiários dos cursos de Educação Social, Animação Cultural e
Desporto e Bem-Estar, que acompanharam o grupo durante toda a estadia; dos
docentes que dinamizaram atividades e/ou que “abriram as portas das suas salas de
aula” aos visitantes; dos responsáveis e colaboradores dos vários serviços que
ajudaram na organização e concretização das iniciativas; e por fim, dos dirigentes do
IPL pelo incentivaram a concretização do evento e disponibilizaram os recursos
necessários.

ANEXO
Intercâmbio Internacional de Estudantes
Programa IPL60+ e Universidad de los Mayores de Extremadura - Polo de Badajoz
Segunda - 23

13.00 – Receção na Pousadinha.
Manhã

Distribuição de quartos.

Terça - 24

23 a 27 de abril de 2012

Quarta - 25

Quinta - 26

9:00 – Aula de Dança – com a

Visita cultural pela região

Prof. Isabel Varregoso (ginásio)

9:00 – Saída de Leiria

10:00 – Participação em aula de

9.30 – Visita ao Mosteiro da

10:00 – Visita ao Castelo, com

TIC do IPL60+

Batalha

a turma de História da Prof.

12:00 –Participação em aula de

11.00 – Visita ao Mosteiro de

Tânia Saraiva

Dinâmica de Grupos com a Prof.

Alcobaça

Sexta - 27

10:00 – Visita ao CRID
(ESECS)

Isabel Pereira
Almoço

Tarde

Jantar

14:00 – Refeitório SAS – Campus1

13:00 - Refeitório SAS – Campus1

15:30 – Momento Oficial de

14:30 – Momento de Pintura

recepção (Sala de Atos dos

Intercultural (Pagode)

Serviços Centrais)
17:00 – Seminário Gastronomia e
16:30 - Visita pela cidade com a

Vinhos, com o Prof. Edgar

Prof. Graças Poças Santos

Lameiras

Livre

18h – Lanche Ajantarado (ESECS)

12.30 - Almoço livre

13:00 - Refeitório SAS –

13:00 - Refeitório SAS –

Campus1

Campus1

14:00 – “Brinquemos” com a
língua portuguesa, com o
14:30 – Visita a Óbidos

Prof. Romain Munõz

16:30 - Visita a Nazaré
18:00 – Regresso a Leiria

15:30 – Visita ao Moinho de
Papel

20h - Jantar de convívio

Livre

15.00 – Partida para
Badajoz

Anexo 11 – Passeio Pedestre na Serra
da Bezerra

Passeio Pedestre na Bezerra 15 de maio de 2012

09h15
10h30
13h00
15h00
16h30
18h00

Programa
Saída da ESECS
Início do Passeio Pedestre
Almoço na Casa Maravilha
Atelier de Pintura
Convívio
Regresso à ESECS

Anexo 12 – Caminhadas
Intergeracionais

CAMINHAR, PARA
EM FORMA FICAR!

TODAS AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS
DAS 18h às 19h
PONTO DE ENCONTRO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA

Sandra Gomes (Estagiária do Programa IPL 60+)
E-mail: sandragomes15@hotmail.com
Contacto: 915737539
Professor Joaquim Silva
E-mail: joaquimsilvarafael@gmail.com

Anexo 13 – Relatório da Participação
do Programa IPL60+ na Comemoração
do Dia Mundial da Criança

1 de junho de 2012
Comemoração do Dia Mundial da Criança na ESECS
Participação do Programa IPL60+

No dia 1 de junho de 2012, a ESECS recebeu mais de 1000 crianças do 1.º ciclo e
ofereceu-lhes diversos espaços com atividades lúdico-pedagógicas. As atividades
decorreram durante toda a manhã.

Colaboradores e estudantes do IPL60+ também participaram neste evento,
dinamizando quatro espaços:
Sala dos avós: um espaço cujo objetivo era dar a conhecer às crianças aspetos
diferenciadores da infância dos seus avós com a infância atual, quer a nível
escolar, quer a nível de lazer;
Sala das avós enfermeiras: possibilitar às crianças lidar com aspetos de saúde e
de cuidados de enfermagem, de uma forma interativa;
Dançando com os avós: permitir, através da dança, a harmonia de estilos
musicais infantis antigos e atuais;
Jogando com os avós: dar a conhecer às crianças jogos do tempo dos seus
avós.

De seguida, apresenta-se informação mais detalhada sobre cada um destes espaços.
Sala dos avós
Responsáveis

Maria José Reis (aluna IPL60+)
Sandra Costa (colaboradora IPL60+)

Nº de Estudantes do IPL60+
presentes
5
N.º de grupos
6 (cada um constituído por cerca de 20 crianças)
Mostra de livros infantis antigos e comparação com atuais
Atividades realizadas
Leitura e conto
Mostra de material escolar (de escrita) antigo
Mostra de fotografias da infância e da atualidade dos alunos
do 60+
Mostra de bonecas antigas
Livros antigos escolares e não escolares dos alunos do 60+
Material utilizado
Livros infantis da atualidade
Material escolar de escrita antigo de uma aluna IPL 60+
Fotografias da infância e da atualidade de alunos IPL 60+
Bonecas de alunas do IPL 60+
Recurso ao questionamento às crianças na abordagem dos
Estratégias para estimular a assuntos.
participação das crianças
Variedade de assuntos.
Acompanhamento e explicação constante, numa lógica de
espontaneidade.
De uma forma geral, a reação das crianças dos vários grupos
Reação das crianças
foi bastante positiva. Demonstraram interesse nas atividades
dinamizadas e algumas demonstraram curiosidade em saber
mais sobre aspetos da infância dos avós.

Sala das avós enfermeiras
Responsáveis

Alice Governo (aluna IPL60+)
Júlia Canhoto (aluna IPL60+)
Tânia Freire ( estagiária lic. ES)

Nº de Estudantes do IPL60+
presentes
3
N.º de grupos
6 (cada um constituído por cerca de 20 crianças)
Atividades realizadas

Abordagem de questões inerentes à imagem da roda dos
alimentos;
Pesagem e medição das crianças;
Explicação breve de alguns utensílios de enfermagem em
exposição;
Teste oftalmológico às crianças, recorrendo a métodos mais
antigos, do tempo dos avós.
Material utilizado
Todo o utilizado num gabinete de enfermagem e que foi
gentilmente cedido pela enfermeira Alice Governo, aluna do
60+.
Estratégias para estimular a Variedade de atividades.
participação das crianças
Tempos bem delimitados.
Planificação das atividades considerando a idade e as
necessidades das crianças.
Reação das crianças
Era notório o interesse das crianças e a curiosidade em
conhecerem os utensílios e aquilo que se pretendia
transmitir.

Dançando com os avós
Responsáveis

Joaquim Esperança (docente ESECS)
Sandra Gomes (estagiária lic. DBE)

Nº de Estudantes do IPL60+
presentes
8
N.º de grupos
6 (cada um constituído por cerca de 20 crianças)
Atividades realizadas

Coreografias de diferentes tipos de dança

Material utilizado

Aparelhagem e CD

Estratégias para estimular a Adaptação das músicas e coreografias à idade de cada grupo
participação das crianças
de crianças, intercalando canções do tempo dos avós com
canções atuais.
Reação das crianças
As crianças demonstraram bastante entusiasmo pela
atividade.

Jogando com os avós
Responsáveis

José Júlio (aluno IPL60+)
Hirondino Pedro (estagiário lic. ASC)

Nº de Estudantes do IPL60+
presentes
3
N.º de grupos
5 (cada um constituído por cerca de 20 crianças)
Atividades realizadas
Material utilizado

Jogos tradicionais (berlinde, pião, macaca, jogo do lenço,
jogo das latas, corrida com caricas e jogo do arco)
Berlindes, corda, pião, arco e lenço

Estratégias para estimular a Demonstração inicial do funcionamento dos jogos, convite
participação das crianças
para jogaram e interação constante, exemplificando e
respondendo às dúvidas.
Reação das crianças
As crianças demonstraram bastante entusiasmo pela
atividade.

Anexo 14 – Programa da sessão de
encerramento do ano letivo

Anexo 15 – Cartaz da exposição de
trabalhos realizados nas oficinas de
Aguarela, Bricolagem e Lavores

Anexo 16 – Cartaz das Sessões de Ioga

YOGA Sénior
SESSÕES:
1ª – 05 DE JUNHO
2ª – 12 DE JUNHO
3º - 19 DE JUNHO
4º - 26 DE JUNHO
Sandra Gomes (Estagiária do Programa IPL 60+)
E-mail: sandragomes15@hotmail.com
Contacto: 915737539
Professor Joaquim Silva
E-mail: joaquimsilvarafael@gmail.com

TODAS AS TERÇAS-FEIRA DE JUNHO
DAS 18h ÀS 19h
NA SALA 0.33

Desfrute deste
momento!

Anexo 17 – Cartaz “Convívio entre
Gerações”

Anexo 18 – Relatório do Projeto:
60+20=Interculturalidade

Programa IPL60+
Projeto 60+20=Interculturalidade

Este projeto foi proposto à coordenação do Programa IPL60+ pelo docente da unidade
curricular Conversação em Português III, que integra o 3.º ano do plano de estudos do
curso de Tradução e Interpretação Português-Chinês (estudantes que ingressam em
Macau). Dado que a unidade visa desenvolver competências de compreensão,
interação, expressão e produção oral ao nível B2 e que tem como principal objetivo o
desenvolvimento da oralidade, tornou-se pertinente dar a estes alunos a oportunidade
de comunicar e socializar como falantes nativos de português. Neste sentido, o
docente propôs que fossem possibilitados alguns encontros entre os alunos chineses e
os alunos do Programa IPL60+.
Estes encontros assentam em dois pilares de extrema importância: por um lado,
promoção da interculturalidade e, por outro, a intergeracionalidade. A título mais
específico, pretende-se que fomentem um maior desenvolvimento da expressão oral
dos alunos chineses (nomeadamente ao nível da fluência e pronúncia) e uma maior
integração dos alunos IPL60+ no seio da comunidade escolar.
O primeiro encontro decorreu durante uma aula da unidade curricular de Conversação
em Português III e tinha como objetivo o conhecimento mútuo dos intervenientes –
estudantes chineses e estudantes do IPL60+ -, funcionando desta forma como
“quebra-gelo”. Colaboradoras e alunas do IPL60+ voluntariaram-se para se
apresentarem e estabelecerem diálogo com os alunos chineses. O professor da
unidade curricular sugeriu que a turma fosse dividida em pequenos grupos. Em cada
um desses grupos foi integrado um elemento do IPL60+, no sentido de estabelecer-se
um diálogo sobre os mais diversos temas. Obviamente, os assuntos dialogados
assentavam muito nas diferenças culturais entre Portugal e China. O diálogo fluiu com
muita naturalidade e boa disposição. No final, todos demonstraram uma forte
satisfação com esta partilha de conhecimentos e ideias.

O segundo encontro consistiu na participação na Festa dos Povos. Depois de já existir
uma comunicação razoável entre alunos chineses e alunos do Programa IPL60+, uma
das alunas do Programa, membro da associação Amigrante, propôs aos alunos
chineses que participassem na “Festa dos Povos”, onde teriam oportunidade de
mostrar alguns trajes característicos, alguma comida tradicional e até mesmo brincar
com o idioma. A estagiária de Educação Social, Tânia Freire, acompanhou-os até ao
recinto da “Festa dos Povos” e presenciou toda a envolvência e dedicação com que
participavam naquele evento. Segundo a mesma, foi um dos espaços do mesmo que
mais atraiu visitantes, talvez por ser o povo com mais diferenças culturais e de idioma.
Este foi mais um passo na aceitação e interação com a diversidade cultural. A
satisfação era notória e dia após dia ia-se notando a relação de cada vez mais
proximidade entre os alunos seniores e os alunos jovens chineses.

Isto permitiu aos alunos chineses darem a conhecer a riqueza cultural do seu país e em
simultâneo conhecer outras culturas, tendo por base a importância da diversidade
cultural numa sociedade.
O terceiro e último encontro realizou-se no dia 6 de junho de 2012 e consistiu num
lanche convívio, integrado no habitual chá planeado e preparado mensalmente por
alunos do IPL60+. No seguimento da proposta feita pela estagiária Tânia Freire, foi
aceite pelos alunos seniores convidarem os alunos chineses no sentido de promover o

diálogo e o convívio. A animação proporcionada por um pequeno grupo de
“cavaquinhos” e a audição de música tradicional chinesa, aliadas ao convívio e boa
disposição, proporcionaram um momento de enriquecimento mútuo cujo resultado
está perfeitamente à altura do nome deste projeto.

Este projeto, embora resumido a três momentos, permitiu que quer alunos chineses,
quer alunos do IPL60+ se sentissem mais integrados na escola; fortaleceu a partilha de
aspetos culturais, enriquecendo ambos os lados, e o convívio intergeracional.
O projeto teve como principal dinamizadora a estagiária da licenciatura em Educação
Social Tânia Freire e contou com a participação de 15 estudantes chineses e seis
estudantes do IPL60+. Contudo, no lanche final o número de estudantes do 60+
presentes era consideravelmente maior, o que permitiu o início do contacto com a
cultura chinesa por parte de mais seniores.

Anexo 19 – Relatório do Projeto: Dança
e Atividade Física

Instituto Politécnico de Leiria| Programa

INTRODUÇÃO
Projeto da Dança e Atividade Física
Coordenadora do Projeto: Mestre Ana Comprido
Técnico de Desporto e Bem-Estar/Professor da Atividade
Física: Joaquim Esperança

INTRODUÇÃO
O presente relatório, realizado no âmbito do 1º Ano do Projeto da Dança e Atividade Física, tem
como objetivo apresentar: as atividades desenvolvidas, a avaliação dos resultados nas diversas
áreas do projeto, nomeadamente, avaliação física, objetivos e fases de implementação; o
balanço global do presente ano letivo e, por último, a reflexão final, onde abordaremos,
igualmente, as perspetivas para o futuro.
O projeto assenta numa lógica de envelhecimento ativo definido pela OMS (2002) como, “o
processo de otimizar as oportunidades de saúde, participação e segurança de forma a melhorar
a qualidade de vida das pessoas que envelhecem” e visa intervir junto à população idosa, alunos
inscritos no Programa IPL 60+, do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). Pretende-se desenvolver e
promover o envelhecimento ativo através da prática de atividade física numa intervenção
estudada/planeada e avaliada, resultante da interação entre Estudantes Seniores, Docentes e
Instituição (IPL e CIMH), de forma a marcar uma diferença em relação ao paradigma do
envelhecimento.

POPULAÇÃO ALVO, DURAÇÃO DO PROJETO E RECURSOS HUMANOS
O Projeto da Dança e Atividade Física teve a duração de 10 meses, de Outubro de 2011 a Julho
de 2012. A população alvo deste Projeto são os alunos do Programa IPL 60+, sendo que, tanto
no 1º semestre como no 2º semestre do ano letivo de 2011/12 estiveram inscritos 39 alunos. No
decorrer do 1º semestre desistiram 3 alunos por motivos de saúde e horários. No 2º semestre
inscreveram-se 3 alunos novos.
As 2 turmas da atividade física, com uma dimensão média de 19/20 alunos, apresentaram uma
participação aceitável, tendo como média global de presenças do ano letivo 12,04 por sessão. A
média de presenças nas atividades realizadas ao longo do ano letivo situa-se entre os 10/12
participantes por atividade. Nas atividades gratuitas disponibilizadas para os alunos do Programa
IPL 60+, a dança contou com 25 participantes, enquanto as turmas das caminhadas orientadas e
de ioga, contaram com 15 participantes em média.
Os recursos humanos afetos ao Projeto foram os seguintes: Prof. Isabel Varregoso - professora
voluntária da dança; Prof. Ana Comprido - coordenadora do projeto, professora voluntária da
dança, orientadora da estagiária da Licenciatura de Desporto e Bem-estar; professora
responsável pela avaliação da aptidão física dos idosos e aplicação dos testes; Técnico de DBE
Joaquim Esperança - Professor contratado para lecionar as sessões de atividade física,
responsável pela aplicação dos testes; Estagiária DBE Sandra Gomes.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ATIVIDADES PERIÓDICAS
SESSÕES DE ATIVIDADE FÍSICA
Durante o período letivo de 2011/12 as sessões de Atividade Física foram implementadas
durante 37 semanas, decorreram 4 vezes por semana, com duração aproximada de 60 minutos.
Foram implementados: um programa de Atividade Física elaborado pela Professora Ana
Comprido no âmbito da sua tese de doutoramento, intitulado “Programa SETE” durante 29
semanas; e o programa piloto intitulado “MultiCap”, elaborado pelo Técnico DEB, Joaquim
Esperança, durante 8 semanas.
Estes programas procuram, através da
aplicação de metodologias para idosos,
melhorar/manter

as

capacidades

motoras, a condição física e o bem-estar.
A

participação nos

programas de

atividade física contribuiu para uma
melhoria da saúde, um adiar da
deterioração dos processos físicos e
psicológicos, ajudando a manter por mais
tempo as capacidades motoras. Assim, com atividade física regular e bem orientada
conseguiram-se inúmeros benefícios biopsicossociais e foi possível influenciar positivamente a
condição física global, favorecendo um estilo de vida mais independente e saudável.
SESSÕES DE DANÇA
As aulas de dança proporcionaram cuidados com o corpo e a aproximação física, permitindo o
fortalecimento de amizades, o acordar de sentimentos e a interação social. Através delas foi
possível trabalhar o físico, a mente e o social, ajudar a suavizar e a travar as dificuldades
provocadas pela idade, diminuir a solidão e angústia, fortalecer a autoestima e o bem-estar.
Assim, como objetivos específicos destas aulas procurou-se que os alunos melhorassem o nível
de execução, as vivências técnico-corporais, as vivências criativo-inovadoras, as vivências
expressivas/comunicativas, usando o corpo e a música, individualmente ou em grupo,

associadas a formas específicas da expressão corporal e da dança ou, simplesmente, à
linguagem de improvisação, imitação ou criação.
SESSÕES DE CAMINHADAS ORIENTADAS
No decorrer do ano letivo, os alunos 60+ tiveram a oportunidade de realizar 32 Sessões de
Caminhadas Orientadas, que se efetuaram entre dois percursos previamente estudados e
definidos. Um era das Piscinas Municipais até ao cruzamento do Rio Lena com o Rio Liz, e o
outro era das Piscinas Municipais até à Igreja Stº Agostinho. Ambos eram percursos calmos, de
diferentes solos, o que fez com que os alunos se habituassem a caminhar em diferentes
estruturas e também não perderem a capacidade de caminhar em estruturas mais complicadas,
permitindo assim, superar as suas dificuldades de forma gradual e aumentar a sua autonomia e
independência.
Os objetivos das Sessões de Caminhadas Orientadas foram: fazer com que os alunos
libertassem as tensões e emoções; promovessem novas descobertas; enaltecessem as
capacidades, competências, saberes, cultura e desenvolvimento da sua autoestima e
autoconfiança; estimulassem a coordenação dos braços e pernas; fortalecessem a musculatura
dos membros; auxiliassem uma melhor sustentação da postura corporal; proporcionassem um
contacto pessoal; aumentassem o gasto de calorias e gorduras; favorecessem o contato com a
natureza.
SESSÕES DE IOGA
No sentido de possibilitar aos alunos 60+ o acesso a diferentes atividades físicas, estímulos para
que adotem um estilo devida ativo e alcancem benefícios para a sua saúde, mental, física, com
vista a uma melhor qualidade de vida foram implementadas Sessões de Ioga. Era uma atividade
há muito solicitada pelos estudantes 60+ e que finalmente este ano, no seguimento do estágio
da Licenciatura DBE, foi possível implementar 4 sessões experimentais sob a orientação da Prof.
Ana Comprido.
A satisfação relativamente às Sessões de Ioga foi grande, os feedback´s recebidos da parte dos
alunos 60+ foram muito positivos. Tanto que ficou o desejo de que exista uma continuidade
desta modalidade no próximo ano letivo.

ATIVIDADES PONTUAIS
RTP 1
Enquadrado na participação do Programa IPL 60+ no Programa “Portugal no Coração” na RTP
1, no dia 14 de Março, foi realizada e filmada pelos técnicos da RTP um sessão de atividade
física no dia 22 de Fevereiro de 2012. No dia 14 de Março e como forma de encerrar o nosso
momento, realizamos uma demonstração de uma coreografia de dança orientada pela Doutora
Isabel Varregoso, em direto.
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES – PORTUGAL
No dia 24 de abril, enquadrado no intercâmbio com os alunos Seniores da Universidade de
Mayores de Extremadura, realizou-se uma sessão de dança onde interagiram, conviveram e
praticaram atividade física os alunos 60+ conjuntamente com os 13 alunos espanhóis que
participaram no intercâmbio.
PASSEIO PEDESTRE NA SERRA DA BEZERRA
O passeio pedestre na Serra da Bezerra foi realizado no dia 15 de Maio, onde estiveram
presentes 11 alunos do Programa IPL 60, teve a organização conjunta do estagiário de
Animação Cultural com a estagiária de Desporto e Bem-Estar. O objetivo foi realizar uma
atividade com o intuito de praticar atividade física de forma lúdica, bem como, fomentar a
interação entre os participantes, proporcionando momentos de felicidade e descontração.
Como pontos importantes para a dinâmica do passeio foi planeado: a caminhada, com a
intenção de tirar fotografias elaboradas e personalizadas e no final decidir-se qual a melhor; ouvir
um pouco sobre os pontos de interesse do percurso; almoço na “Casa Maravilha”, confecionado
pelos próprios; e por fim o atelier de pintura, dinamizado pelo estagiário de Animação Cultural,
em que o mais importante seria desfrutar da paisagem e pintarem a bonita paisagem do local.
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Inserido nas atividades organizadas pela Comissão Organizadora do Dia Mundial da Criança, da
ESECS, para os alunos das Escolas Primárias e Jardins de Infância de Leiria, no dia 1 de Junho,
organizámos e dinamizámos (técnicos e alunos 60+) o atelier “Dança com os Avós”. O atelier
revelou-se um sucesso pois permitiu que cerca de 300 crianças interagissem e dançassem com
os idosos/alunos do programa IPL 60+, num momento pleno de diversão. Tivemos a

preocupação de selecionar danças “antigas e modernas”, bem como de alternar a intensidade da
músicas para que os estudantes 60+ conseguissem estar a manhã toda em atividade.
De acordo com a faixa etária das crianças e o tempo que cada grupo iria estar presente no
atelier “Dança com os Avós”, adaptámos a sequência de músicas para controlar a intensidade e
esforço, sem perder a dinâmica pretendida, e adequamos alguns passos de dança, e algumas
coreografias para que estas fossem de mais fácil e rápida compreensão.
Durante a atividade existiram períodos de pausa que serviam para repor energias, hidratar e
avaliar a intensidade de esforço, através da escala de Borg.
SESSÃO “AVÓS E NETOS”
Como vem sido tradição nos últimos anos foi realizada uma sessão de atividade física entre os
alunos 60+ com os seus netos e este ano, também, com 28 crianças da Escola Primária dos
Capuchos. Esta sessão realizou-se no dia 26 de Junho e conseguiu promover a interação social
entre os idosos e as crianças, transmitir às crianças a satisfação dos mais velhos, mudar a
imagem de que os idosos podem ser ativos e despertar o gosto pela atividade física. Conseguiuse igualmente passar a mensagem de que é necessário desenvolver todas as capacidades
motoras ao longo de toda a vida, visando um bom desempenho nas tarefas do dia-a-dia, a
autonomia, a independência e a qualidade de vida.

AVALIAÇÃO
FASES DO PROJETO
Sobre as fases do projeto de atividade física para idosos previamente definidas, estas foram
executadas com sucesso.
Fase I – Organização dos procedimentos de gestão, implementação, divulgação e avaliação do
Projeto, de 1 a 15 de setembro de 2011;
Fase II - Inscrições de 15 de setembro a 1 de outubro no gabinete do Programa IPL 60+;
Fase III – Testes de Aptidão Física (pré-teste) de 18, 19 de outubro e 2 de novembro de 2011;
Fase IV - Início das aulas a 11 de outubro de 2011;
Fase V - Testes de Aptidão Física (pós-teste) de 7, 11 e 12 de maio de 2012;
Fase VI - Fim das aulas a 13 de julho de 2012.
Este planeamento das fases do projeto foi fundamental para o normal funcionamento de um
projeto que se pretende rigoroso e competente.

CONDIÇÃO FÍSICA
A avaliação é um dos parâmetros fundamentais para comprovar a eficácia de um programa de
atividade física. Nesse sentido, o estudo apresentado foi realizado para avaliar a eficácia do
Programa SETE, construído por Comprido, na sua tese de doutoramento, e para dar feedbacks
individuais da evolução, a cada aluno, ao longo do ano letivo. Para seleção da amostra do
estudo os requisitos foram: ter idade superior a 60 anos, e presenças de 75% das aulas de
atividade física. Cumpriram os critérios de seleção e assim foram estudados 22 alunos 60+ de
ambos os sexos, 13 do sexo feminino, os restantes 9 do sexo masculino, todos eles inscritos no
programa de atividade física 60+, ano letivo 2011/2012.
A amostra foi antecipadamente informada sobre a realização dos testes, e todos os
intervenientes assinaram um termo de consentimento, no qual era explanado o porquê da
recolha de dados. A recolha de dados foi realizada no Ginásio da ESECS em duas fases
distintas: A primeira fase, de pré-teste foi realizada pela manhã dos dias 18,19 de outubro e 2 de
Novembro, a fase de pós teste foi realizada também pela manhã, dos dias 7, 11 e 12 de Maio.
O estudo teve como objetivo verificar a aptidão física funcional dos idosos praticantes de
atividade física no Programa IPL 60+ (Instituto Politécnico de Leiria), através da bateria de testes
desenvolvida por Rikli e Jones (1999), validada para a população Portuguesa pelos autores
Sardinha e Baptista (2005), e também, para verificar se o Projeto foi eficaz foram avaliadas as
várias dimensões (física, cognitiva e psicossocial) através do questionário Satisfação com o
Programa de Atividade Física (SPAF), validado por Comprido, na sua tese de doutoramento.
Avaliadas pelas diferenças entre os pré-teste e pós-testes, nos resultados do Programa SETE,
os alunos melhoraram em todos os testes realizados, apresentando diferenças estatisticamente
significativas no teste de flexão do antebraço, teste “sentar e alcançar” e no teste de “2 minutos
no step”. Na avaliação do IMC foi demonstrado que a prática de atividade física contribui para
uma diminuição significativa do IMC e/ou transformação de massa gorda em massa magra na
população idosa, o que indica substancial diminuição do risco de fatores associados ao excesso
de peso. No que se refere ao questionário SPAF, é importante salientar que 100% dos alunos
estão interessados em continuar no programa, no próximo ano letivo.

Gráfico I – Resultados globais do Questionário de Satisfação – SPAF

Através dos resultados obtidos, podemos, de forma geral, demonstrar que a prática regular de
atividade física traz benefícios ao nível da aptidão física funcional e na qualidade de vida, visto
que os idosos melhoraram em todos os itens avaliados.

REFLEXÃO FINAL
Importa observar que na génese da promoção de atividade física, evidencia-se que para além
dos benefícios diretos na saúde, a atividade física beneficia a sociedade e a economia. Segundo
Zarpellon, Cardoso, Dias, Balbé, & Virtuoso na Europa, o custo estimado da inatividade física
para cada país é de 150-300 euros anuais por cidadão (…) os esforços para que estes
resultados sejam atingidos devem ser encarados como medidas de saúde pública, pois a
atividade física influencia muitos problemas de saúde comuns, é acessível e pouco dispendiosa,
e, no geral, os benefícios superam em muito os investimentos.
Concluiu-se que programas de exercícios físicos sistematizados podem melhorar a qualidade de
vida em diversas atividades e tarefas realizadas por esta população. Os exercícios físicos podem
contribuir de forma mais eficaz na independência funcional, visando a realização das tarefas
diárias dos idosos. O idoso ativo fisicamente tem melhorias e consegue manter essas
capacidades funcionais em melhor condição que os idosos sedentários.

O balanço deste ano letivo de 2011/12 do Projeto da Dança e Atividade Física apresenta como
aspetos positivos: o estudo, o planeamento, a implementação e a avaliação das diversas
atividades desenvolvidas no Projeto da Dança e Atividade Física para idosos que responderam
às componentes essenciais e aos princípios gerais da prescrição e da formação de adultos.
Os recursos humanos, dentro das limitações de horários, responderam de forma competente e
motivada às necessidades da população alvo, tendo como princípios a resposta às necessidades
do população alvo, a implementação de atividades que propiciassem a prática e a orientação em
novas atividades físicas, a participação e, acima de tudo, a segurança.
Os alunos do Programa IPL 60+ que participaram no Projeto, demonstraram dinamismo e
interesse para que muitas das atividades planeadas fossem implementadas com sucesso.
Deram um enorme contributo com sugestões, disponibilizando parte do seu tempo e participando
em diversas atividades como parte integrante das mesmas.
Os objetivos definidos no início do ano letivo contemplam os aspetos físicos, cognitivos,
psicossociais e operacionais. O trabalho realizado ao longo do ano letivo de 2011/12 foi ao
encontro dos objetivos pretendidos e realizados com sustentabilidade pedagógica e científica.
Visaram incentivar/consciencializar os idosos para a prática de atividade física, para a melhoria
das capacidades motoras e composição corporal, destacaram os benefícios inerentes
nomeadamente a interação com os outros, estímulo cognitivo, o reconhecimento do direito ao
afeto, ao respeito, à dignidade, e ao combate do isolamento.
Os aspetos negativos situaram-se ao nível dos conteúdos programáticos que nem sempre foram
ao encontro dos gostos e preferências de todos os indivíduos participantes no programa. Para
isso, procurou-se adaptar e reformular estratégias nem sempre bem-sucedidas. Observou-se
que a partir da fase intermédia do Programa SETE os níveis de aptidão física estavam muito
díspares, na comparação entre alunos, o que se traduziu numa dificuldade acrescida para
adequarmos a quantidade de trabalho físico a turmas muito heterogéneas.
O número de participantes criou dificuldades ao nível do planeamento das sessões, pois planear
para 8 é diferente de planear para 16, fomos desenvolvendo reuniões de forma a
consciencializar e informar os alunos do Programa IPL 60+ para os benefícios da prática regular
de atividade física.

PERSPETIVAS PARA O FUTURO
Quando às perspetivas para o futuro é importante ter conhecimento do ponto de partida e qual o
caminho que pretendemos percorrer. Apesar das limitações atuais, a definição de metas de
consolidação do Projeto são fundamentais, neste sentido consideramos pertinente:

- Otimizar as avaliações efetuadas e torna-la um parâmetro de acompanhamento da evolução da
aptidão funcional dos idosos e também como indicativo para o planeamento das atividades
desenvolvidas no Projeto. Seria importante no final de cada avaliação serem emitidos relatórios
de desempenho individual aos idosos com o histórico das avaliações anteriores, o que possibilita
acompanhar a sua trajetória dentro do programa;
- Definir estratégias de marketing, divulgar e promover o Projeto da Dança e atividade Física,
utilizando a atividade física como estratégia principal, de forma a sensibilizar os alunos 60+ para
que assumam o envelhecimento ativo como prioridade;
- Melhorar e desenvolver estratégias de divulgação e promoção do Projeto (site, imagem do
projeto, logotipo…) com o intuito de dar a conhecer o trabalho que se realiza e aumentar os
apoios;
- Arranjar condições para, através da articulação e integração do ensino e da pesquisa na
comunidade universitária, visar o envelhecimento ativo, a qualidade de vida e a promoção da
saúde dos idosos;
- Oferecer novas atividades que propiciem a prática e a orientação em diferentes atividades
físicas, nomeadamente fisioterapia, enfermagem… através da participação de técnicos
disponíveis que façam parte do Instituto Politécnico de Leiria;
- Definir estratégias para aumentar a adesão de alunos do programa IPL 60+. Aumentando os
níveis de atividade física, incorporando a quantidade diária recomendada de atividade física, e,
com isso, pretende-se que adotem um estilo devida ativo e alcancem benefícios para a sua
saúde, física e funcional, e qualidade de vida.
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