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INTRODUÇÃO
O presente relatório de atividades tem por objetivo apresentar e analisar os dados
relativos aos estudantes que frequentaram o Programa IPL 60+ no ano lectivo de
2010/2011 e fazer uma avaliação das atividades realizadas, de modo a efetuar um
balanço global que nos permita delinear propostas de consolidação e reestruturação
do Programa.

Este foi um ano de afirmação a nível interno e externo, confirmada pelo aumento do
nº de estudantes inscritos, pelo interesse revelado por estudantes e docentes das
diversas licenciaturas e mestrados ministrados pelo IPL, e pelas frequentes menções à
sua relevância e singularidade em eventos académicos e em contextos profissionais
diversos.

Foi também o ano em que se consolidou o reconhecimento da sua importância para os
objectivos globais do IPL, traduzido na criação de condições legais, materiais e
humanas para a prossecução das atividades. Assim, realçamos como exemplos desta
nova dinâmica, a entrada em vigor das Normas de Funcionamento (Despacho n.º
29/2010); a nomeação e entrada em funções da Comissão Científico-Pedagógica; a
eleição e entrada em funções dos representantes dos estudantes1; e a contratação de
uma estagiária profissional, na área do Serviço Social, que garantiu o acolhimento e
acompanhamento dos estudantes, bem como a dinamização de diversas atividades de
carácter formativo, cultural, social e recreativo.

1

Em reunião plenária de estudantes, realizada no dia 18 de Janeiro de 2011, na ESECS, foram
eleitos como representantes dos alunos:
- José Manuel Baptista da Silva Júlio
- Maria José Caetano Reis Alves
- Maria Irene Moreira de Sousa
- Maria Preciosa dos Santos Ferreira
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1 – CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
De modo a ilustrar o sentido de evolução do Programa, parece-nos relevante fazer um
balanço inicial com dados relativos ao nº de estudantes dos vários semestres de
funcionamento.

1.1 – Evolução do número de estudantes
Gráfico nº1 – Distribuição dos estudantes pelos semestres letivos
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Como se percebe pelos dados constantes do gráfico nº1, o nº de estudantes do
Programa tem vindo a crescer de forma significativa e consistente, com a excepção de
um decréscimo verificado no 2º semestre do ano letivo de 2009/2010. No presente
ano letivo contámos com 96 alunos no 1º semestre e 111 no 2º semestre.
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1.2 – Distribuição dos estudantes por género

Gráfico nº 2
Alunos por Género - 1º semestre
2010/2011
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Gráfico nº 3
Alunos por Género - 2º semestre
2010/2011
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Como podemos constatar através dos gráficos nº 2 e nº 3, o Programa IPL 60+ é
procurado predominantemente por estudantes do sexo feminino (70,8% no 1º
semestre e 68,5% no 2º semestre), embora se verifique um ligeiro aumento da
representatividade de estudantes do sexo masculino no 2º semestre de 2010/2011.

1.3 – Distribuição dos estudantes por idade
Gráfico nº 5
Alunos Por Idade - 2º
semestre 2010-2011

Gráfico nº4
Alunos Por Idade - 1º
semestre 2010-2011
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 50 e os 80 anos, sendo que a sua maioria pertencia à faixa
etária dos 60-69 anos (66,7% no 1º semestre e 67,1% no 2º semestre).
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1.4 – Distribuição dos estudantes por habilitações literárias

Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 1º semestre de 2010/2011 são o 3º ciclo do ensino básico (32,3%), a licenciatura
(22,9%), o 1º ciclo do ensino básico (14,6%) e o ensino secundário (11,5%).

Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 2º semestre de 2010/2011 são a licenciatura (31,5%), o 3º ciclo do ensino básico
(27,9%), o 1º ciclo do ensino básico (14,4%) e o ensino secundário (12,6%).
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Podemos concluir que existe uma grande diversidade de formações escolares, que vão
desde o 1º ciclo do ensino básico à licenciatura. Esta diversidade prende-se com o
facto das habilitações académicas não constituírem um requisito de acesso ao
Programa, permitindo a inclusão de pessoas que não tiveram oportunidade de fazer
um percurso longo no sistema de ensino.

1.5 – Distribuição dos estudantes por escola do IPL2
Gráfico nº 8
Nº Inscrições por Escola do
IPL - 1º semestre 2010-2011
100

Gráfico nº 9
Nº Inscrições por Escola do
IPL - 2º semestre 2010-2011
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No 1º semestre de 2010/2011, as escolhas dos estudantes que se inscreveram no
Programa recaíram nas licenciaturas ministradas pela Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais (87,2%), seguindo-se as da Escola Superior de Saúde (8,3%).

Como podemos observar pelo gráfico nº 9, no 2º semestre de 2010/2011, a
preferência pelas unidades curriculares leccionadas na ESECS manteve-se (90,1%),
seguindo-se a opção pelas unidades curriculares leccionadas na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (9,9%).

2

Os valores apresentados nos gráficos que se seguem (8, 9, 10, 11, 12 e 13) são superiores ao total de
alunos inscritos em cada semestre, uma vez que há alunos que se inscrevem em duas ou mais unidades
curriculares e projetos durante o mesmo período letivo.
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1.6 – Distribuição dos estudantes por licenciatura

De acordo com o gráfico nº 10, as licenciaturas que acolheram um maior nº de
estudantes no 1º semestre de 2010/2011 foram as de Animação Cultural, CSEM,
Educação Básica, Serviço Social, RHCO e Enfermagem.

No que concerne ao 2º semestre de 2010/2011, as licenciaturas de Serviço Social,
CSEM, Educação Social, Animação Cultural e RHCO foram as que registaram um maior
número de inscrições.
7

Como já referimos, a grande maioria dos estudantes inscreve-se em unidades
curriculares das licenciaturas ministradas pelas ESECS. Contudo, a procura de
licenciaturas das outras escolas do IPL, particularmente da ESSLei e da ESTG, tem vindo
a aumentar.

2 - ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS
À semelhança dos anos anteriores, para além da frequência de unidades curriculares
das licenciaturas, os estudantes do IPL 60+ 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 encargos que comportam para o IPL.

2.1 - ATIVIDADES REGULARES ANUAIS
Tabela 1 - Atividades do Programa IPL 60+ sujeitas a pagamento
ATIVIDADES SUJEITAS A PAGAMENTO
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

Inglês Iniciação
(ver anexo nº1)

Luísa Pimentel (ESECS)
Marília Pimenta (formadora)

Inglês Conversação

Luísa Pimentel (ESECS)
Sandra Rojas (voluntária)

TIC Iniciação

Isabel Varregoso (ESECS)
Paula Mendes (formadora)

TIC Intermédio (2 turmas)

Trad’Inovações
(ver anexo nº2)

Isabel Varregoso (ESECS)
Paula Mendes (formadora)
Sandra Leal (formadora)
Isabel Varregoso (ESECS)
Carina Rodrigues (formadora)

Nº inscritos
1º
2º
semestre
semestre

38

30

15

20

34

42

18

16
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Os estudantes do Programa continuam a manifestar um elevado interesse pela
aprendizagem das Tecnologias da Informação e Comunicação, o que levou à criação de
três turmas no ano lectivo em análise (uma de iniciação e duas de nível intermédio).
Ainda nesta área, destaca-se o Projeto Trad’Inovações, que trabalha áreas temáticas
relacionadas com as tradições portuguesas através das novas tecnologias. Para
lecionar estas unidades curriculares, foram contratados formadores com competências
na área.

Também se verifica um grande interesse pela aprendizagem da língua inglesa. O Inglês
Iniciação é assegurado por uma formadora externa e o Inglês Conversação surge como
um complemento, sendo as sessões preparadas e conduzidas por uma voluntária.

Tabela 2 - Atividades do Programa IPL 60+ gratuitas.
ATIVIDADES GRATUITAS
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

Nº inscritos
1º
2º
semestre
semestre

Seminários “Saúde para todos”
(Sessões quinzenais)
(ver anexo nº 3)
Tuna
(ensaio semanal)

Pedro Gaspar (ESSL)
Alice Governo (aluna IPL 60+)

16

47

Luísa Pimentel (ESECS)
José Godinho (voluntário)

22

13

Encontro com os livros
(Sessões quinzenais)
(ver anexo nº 4)

Luísa Pimentel (ESECS)
Maria José Reis (aluna IPL 60+)

12

30

Atividade física
(4 sessões semanais - 2 por turma)
(ver anexo nº5)

Ana Comprido (ESECS)
Estagiários de MIEA e DBE

29

42

Dança (ver anexo nº5)
(1 sessão semanal – anualmente)
Danças Latinas
(1 sessão semanal – 2º semestre)

Isabel Varregoso (ESECS)
Estagiário de MIEA e DBE

43

38

As atividades que decorrem no âmbito do Projeto “Saúde para Todos” são propostas e
dinamizadas pela Enfermeira Alice Governo, aluna do Programa IPL 60+. Os seminários
decorrem quinzenalmente e estão abertos a toda a Comunidade do IPL, tendo-se
verificado uma receptividade crescente por parte dos alunos das licenciaturas
ministradas na ESECS.
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Ainda no âmbito deste Projeto, entrou em funcionamento, na ESECS, o Gabinete de
Aconselhamento de Enfermagem 60+. Este gabinete é dedicado exclusivamente ao
rastreio, aconselhamento e encaminhamento, não se realizando qualquer tipo de
tratamento. Esta é uma oportunidade da estudante Alice Governo, enfermeira
reformada, utilizar os seus conhecimentos e potenciar as suas competências, dando
expressão plena ao Paradigma do Envelhecimento Ativo, ao mesmo tempo que se
torna uma mais-valia para toda a comunidade educativa.

De realçar, ainda, a sua participação em unidades curriculares de licenciaturas
ministradas pela ESECS, a convite dos respectivos docentes, e na Rádio IPLay.

Na mesma linha de intervenção para o envelhecimento ativo, surge o “Encontro com
os Livros”, igualmente dinamizado por uma das estudantes do Programa - Maria José
Reis. Também neste caso, a estudante sénior partilha os seus saberes e promove o
envolvimento dos seus pares em atividades intelectualmente e socialmente
estimulantes.

A Tuna é um projeto que visa estimular os sentidos e a convivência através da música.
Foi dinamizada de forma voluntária por um estudante da licenciatura em Serviço
Social, revelando as potencialidades da partilha intergeracional.

O Programa de Atividade Física foi planeado, concretizado e avaliado pela docente de
Gerontomotricidade, Ana Comprido, com a colaboração do docente Pedro Dias, da
Prescrição do Exercício. Foram dinamizadas sessões de treino (programa de força e
flexibilidade e programa de equilíbrio e resistência), avaliando-se a aptidão física
funcional. Dado o elevado interesse por esta área, a docente responsável decidiu criar
uma nova turma no segundo semestre do presente ano letivo. Esta atividade foi
assegurada de forma voluntária por docentes e estagiários.

Realça-se, assim, a relevância da colaboração espontânea de diversos docentes, alunos
e funcionários, quer em iniciativas regulares, quer em iniciativas pontuais.
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2.2 - ATIVIDADES PONTUAIS - 1º SEMESTRE DE 2010/2011
Tabela 3 - Atividades pontuais - 1º semestre 2010-2011.
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

Visita de um grupo de estudantes do Programa IPL 60+ à
Universidade de Mayores da Extremadura, polo de
Badajoz, ao abrigo do Intercâmbio entre esta
Universidade e o IPL (ver anexo nº 6)

Isabel Varregoso (docente ESECS)
Ana Comprido (docente ESECS)

Workshop de expressão dramática (6 sessões) (ver anexo
nº7)

Vanda Nóbrega (estagiária MIEA)

Visita à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar –
Peniche (ver anexo nº8)

Paula Sebastião (docente ESTM)
Maria José Vieira (aluna IPL 60+)

Seminário “Ortografia Portuguesa”

Eduardo Fonseca (docente ESECS)

Seminário “Valores da República na Actualidade”

Rui Portugal (aluno IPL 60+)

Seminário “A Crise dos Valores na Política”

Rui Portugal (aluno IPL 60+)

Visita à ESECS e participação em Atividades do IPL 60+ de
grupo de 3 alunos da Escola Secundária Domingues
Sequeira, para realização de trabalho curricular. (ver
anexo nº9)

Luísa Pimentel (docente ESECS)
José Júlio (aluno IPL 60+)
Inês Gonçalves (estagiária lic. ES)

Homenagem ao poeta Mariano Calado na Biblioteca José
Saramago (ver anexo nº10)

Paula Sebastião (docente ESTM)
Maria José Reis (aluna IPL 60+)

Caminhadas Orientadas

Ana Comprido (docente ESECS)
Ricardo Santos (estagiário MIEA)

Visita ao Museu João Soares

Maria José Reis (aluna IPL 60+)

Ida ao Cinema José Lúcio assistir ao filme José e Pilar

Maria José Reis (aluna IPL 60+)
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2.3 - ATIVIDADES PONTUAIS - 2º SEMESTRE DE 2010/2011
Tabela 4 - Atividades pontuais - 2º semestre 2010-2011.
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

Viagem a Lisboa – visita ao Museu Coleção Berardo

José Júlio (aluno IPL 60+)

Seminário Gastronomia e Vinhos

Edgar Lameiras (docente ESECS)

Tertúlia “Quem somos no 60+?”

Maria José Reis (aluna IPL 60+)
Inês Gonçalves (estagiária lic. ES)

Visita à Assembleia da República
(ver anexo nº 11)

Maria Irene Sousa (aluna IPL 60+)

Visita cultural a Belmonte com o intuito de conhecer:
Museu Judaico e Sinagoga, Museu do Azeite, Ecomuseu
do Zêzere, Centro Interpretativo de Santiago e o Museu
dos Descobrimentos.
(ver anexo nº12)
Viagem a Londres, no âmbito da unidade curricular de
Inglês 60+) (ver anexo nº13 e anexo nº14)

Inês Gonçalves (estagiária lic. ES)
José Júlio (aluno IPL 60+)
Dina Alves (docente ESECS)

Intercambio com Universidade de Mayores de
Extremadura – Espanha (ver anexo nº15)

Todos os docentes e alunos do Programa

Tardes de Tertúlia e Convívio
(ver anexo nº16)

Inês Gonçalves (estagiária lic. ES)
Luísa Pimentel (docente ESECS)

Sessão de Poesia no âmbito do “Encontro com os Livros”

Cristina Nobre (docente ESECS)

Aula de dança com residentes do Lar de Nª Sra. Da
Encarnação da Santa Casa da Misericórdia de Leiria

Hugo Sampaio (estagiário MIEA)

Participação de 2 estudantes do Programa IPL 60+,
acompanhados de 2 Professores da ESECS, no 5º
encontro dos países participantes no IEOL (International
and Education Online), que se realizou em
Torredonjimeno, Espanha

Antónia Barreto (docente ESECS)
Maria José Reis (aluna IPL 60+)

Pedy-Paper pela cidade de Leiria com jogos tradicionais
na ESECS

Ana Comprido (docente ESECS)
Ricardo Santos (estagiário MIEA)

Viagem cultural a Cantanhede no âmbito do seminário de
gastronomia e vinhos, com o objetivo de conhecer a rota
de vinhos da Bairrada (ver anexo nº17)

Vanda Nóbrega (estagiária Profissional)
José Júlio (aluno IPL 60+)

Festa de encerramento do ano lectivo (ver anexo nº18)

Vanda Nóbrega (estagiária Profissional)
Representantes dos estudantes IPL 60+
Luís Barbeiro (diretor da ESECS)

Professoras de Inglês IPL 60+
José Júlio (aluno IPL 60+)
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As atividades pontuais, todas de carácter gratuito (ainda que as despesas com
transportes, no caso das viagens, tivessem de ser asseguradas pelos participantes),
foram dinamizadas pelos alunos 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; pelos docentes das unidades curriculares, que incluíram
iniciativas socioculturais nos seus programas; ou ainda, por iniciativa da coordenação
do Programa, que procurou proporcionar atividades complementares, especialmente
nos períodos de paragem das atividades letivas.

3 - PROJETOS EM CURSO
Tabela 5 - Projetos em desenvolvimento.
PROJETO

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

GerAcções

Isabel Varregoso (ESECS)

Bolsa de Voluntariado

Ricardo Monteiro (ESSL)
Maria José Vieira (aluna IPL 60+)

Lis: Velho Rio Con’Vida

Isabel Varregoso (ESECS)
Luísa Pimentel (ESECS)
Mário Oliveira (ESECS)
Judite Vieira (ESTG)
Conceição Silveirinha (ESECS)
Carla Machado (Bolseira)

PARCERIAS
Junta de Freguesia de Leiria

Financiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian ao abrigo
do Programa Entre Gerações

No presente ano lectivo, procurámos dinamizar um conjunto de projetos, em parceria
com entidades externas. O GerAcções e a Bolsa de Voluntariado estão ainda em fase
embrionária, havendo, no entanto, uma experiência de co-habitação e convivência
intergeracional de grande sucesso no âmbito do GerAcções.

O Projeto Lis: Velho Rio Con’Vida apresentou um dinamismo extraordinário,
permitindo a concretização de diversas iniciativas intergeracionais, tendo como mote a
preservação do rio Lis.
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4 – O PROGRAMA IPL 60+ COMO CAMPO DE TRABALHOS ACADÉMICOS
Tabela 6 - Estágios realizados no âmbito do Programa.
ALUNO

ENQUANDRAMENTO

ORIENTADOR

1º SEMESTRE
Vanda Nóbrega

Mestrado em Envelhecimento
Activo

Isabel Varregoso

Patrícia Araújo

Mestrado em Envelhecimento
Activo

Isabel Varregoso

Ricardo Santos

Mestrado em Envelhecimento
Activo

Ana Comprido

Hugo Sampaio

Mestrado em Envelhecimento
Activo

Isabel Varregoso

Ricardo Santos

Mestrado em Envelhecimento
Activo

Ana Comprido

Joaquim Silva

Licenciatura em Desporto e
Bem-estar

Ana Comprido

Ana Santos

Licenciatura em Desporto e
Bem-estar

Isabel Varregoso

João Domingues

Licenciatura em Desporto e
Bem-estar

Isabel Varregoso

Inês Gonçalves

Licenciatura em Educação Social

Luísa Pimentel

2º SEMESTRE

Carmem
Erasmus)

Monge

(Programa

Licenciatura em Educação Social

Luísa Pimentel

Cristina
Erasmus)

Corral

(Programa

Licenciatura em Educação Social

Luísa Pimentel

O programa tem acolhido estagiários de diversas licenciaturas e mestrados. A sua
presença tem contribuído para a concretização de um conjunto de projetos e
iniciativas que, de outro modo, não seriam exequíveis.
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Para além do envolvimento regular destes alunos, surgem solicitações pontuais de
outros estudantes, tendo em vista a realização de trabalhos no contexto de unidades
curriculares que frequentam. Como se pode ver pela tabela que se segue, também
somos contactados por estudantes de outras instituições (e até de outros níveis de
ensino) que visam conhecer o Programa.

Tabela 7 - Pedidos de colaboração ao Programa IPL 60+.
TIPO DE PEDIDO

AMBITO DO PEDIDO

Realização de inquéritos sobre inclusão digital na 3ª
idade.
Apresentação do Programa IPL 60+ aos alunos da
licenciatura de Educação Social.

UC de informática da licenciatura em Serviço
Social, 1º ano.
UC de Métodos e Técnicas de Investigação
Social da Licenciatura em Educação Social, 2º
ano
UC de Educação Ambiental da licenciatura em
Educação Social, 2º ano

Projeto Educativo: atividade ambiental com alguns
alunos do Programa, acerca da reciclagem de diversos
materiais, denominado “Não ao plástico” (ver anexo
nº19).
Entrevista às estagiárias do Programa IPL 60+, com o
intuito de entender o funcionamento e
desenvolvimento do Programa.
Realização de uma entrevista à estagiária Inês
Gonçalves, no âmbito de um projeto de investigação
intitulado: “A contribuição da aprendizagem ao longo
da vida para um Envelhecimento Ativo”.

UC de Observatório da licenciatura em
Educação Social, 2º ano
UC de Investigação da licenciatura em
Educação Social, 2º ano

Aplicação de testes físicos aos alunos do Programa IPL
60+ que praticam atividade física.

UC de Seminário da licenciatura em Desporto
e Bem-Estar, 3º ano

Aplicação de inquéritos a alunos do Programa que não
frequentam as TIC com o intuito de perceber o que
gostariam de aprender e o que gostam de fazer.

Licenciatura em CSEM

Aplicação de questionários a alunos do Programa, no
âmbito do projeto “Ganhos e perdas nos idosos”.

UC de ISIAV da licenciatura em Serviço Social,
2º ano

Convites aos alunos do Programa a participarem na
“Noite dos Museus” das Cortes, recitando poemas.

UC de Teoria e Concepção do Projeto da
licenciatura em Animação Cultural, 1º ano

Realização de entrevistas a alunos do Programa, com
o objetivo de entender como é que o Programa
promove o seu desenvolvimento pessoal e social.

Mestrado em Ciências da Educação –
Educação e Desenvolvimento Comunitário,
Dissertação

Aplicação de questionários sobre a alunos do
Programa acerca da “Influência da Posição de dormir
na Percepção da dor/ou incómodo da coluna
Vertebral em idosos fisicamente ativos”.

Mestrado em Intervenção
Envelhecimento Ativo
Gustavo Almeida (MIEA)

Sessão de Seminário Saúde para Todos - Tema:
Vitaminas/Nutrientes, com a aluna do Programa Alice
Governo e a estagiária Vanda Nóbrega.

Semana da Saúde do IPL, na Biblioteca José
Saramago

Para

Um
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CONCLUSÃO
O Programa IPL 60+ vem contribuindo, de forma inequívoca, para a promoção de
valores e de atitudes fundamentais para a construção de uma sociedade mais coesa,
equilibrada e justa. Uma sociedade que não exclui os seus elementos mais velhos e
não menospreza a educação dos seus elementos mais jovens.

Nos últimos anos, temos percebido a importância do papel desempenhado pelo
Programa IPL 60+ no quotidiano dos estudantes seniores, pelo reconhecimento das
suas competências e potencialidades, pelo acesso que lhes proporciona a novas
oportunidades de aprendizagem e de enriquecimento pessoal, pela promoção de um
envelhecimento activo; mas temos percebido, também, a relevância que tem para os
estudantes mais jovens, uma vez que a convivência e interacção com os mais velhos
contribui para a sua formação global, para o reconhecimento de uma sociedade plural
e inclusiva, para o enriquecimento da sua formação académica, através do acesso a
novos saberes.

De facto, a convivência e a partilha intergeracionais são mais-valias extraordinárias
para todas as gerações envolvidas, constituindo-se como o factor diferenciador por
excelência do IPL 60+ em relação a outras iniciativas de formação sénior. Realçamos, a
este nível, o crescente interesse manifestado pelos estudantes mais jovens em relação
ao Programa, quer pela adesão a atividades levadas a cabo pelos estudantes mais
velhos, quer pela recolha de informação para a realização de trabalhos académicos.

Dos dados apresentados realçamos o aumento consistente da procura, a diversidade
do público-alvo, particularmente, no que respeita à sua formação académica, e o
maior interesse pelas áreas de formação proporcionadas pelas licenciaturas da ESECS.
Apesar do esforço de divulgação das unidades curriculares a que podem aceder nas
restantes escolas, continua a haver uma concentração da procura. Consideramos que
uma das principais justificações se prende com o facto dos espaços de convívio e de
atendimento aos estudantes do IPL 60+ (sala de convívio, gabinete de atendimento,
gabinete de atendimento de enfermagem) se situarem na ESECS. Também as unidades
16

curriculares e atividades destinadas exclusivamente aos estudantes seniores (TIC,
Inglês, Atividade Física, etc.) se desenvolvem nesta escola.

Também de relevo é o crescente envolvimento dos estudantes seniores na planificação
e desenvolvimento das atividades, assim como na organização do próprio Programa. A
eleição dos representantes dos estudantes revelou-se uma aposta ganha, com um
elevado envolvimento dos mesmos na planificação e concretização de diversas
atividades e com a assunção de um papel de mediação entre os seus pares e a
coordenação do Programa.

A participação dos estudantes é visível, entre muitas outras atividades já referidas, na
dinamização do Blogue do IPL 60+. Para além de terem colaborado com os técnicos do
Centro de Recursos Multimédia (CRM) e com a bolseira do Projeto “Lis: Velho Rio
Con’Vida” na atualização da imagem e estrutura do blogue, de modo a torna-lo mais
funcional, asseguram a actualização de conteúdos, no contexto das aulas de TIC e de
Trad’Inovações, com a colaboração das respectivas docentes. Ainda no sentido de
promover a inclusão digital dos seniores, foi criada uma conta no facebook, que é
utilizada com bastante regularidade.

Por fim, destacamos a colaboração das várias estruturas do IPL, do seu pessoal
docente e não docente, na concretização deste Programa. Os vários intervenientes
estão cada vez mais receptivos às nossas iniciativas e os serviços procuram organizarse no sentido de dar respostas adequadas às solicitações e necessidades deste público.
Gostaríamos de realçar o empenho da Direcção da ESECS na viabilização do Programa,
traduzido na cedência de espaços, na disponibilização de recursos materiais e
humanos, e na participação directa, representando o IPL, nos eventos e iniciativas
realizados.
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ANEXO 1

P
CURSO:

LANIFICAÇÃO DA ACÇÃO

INGLÊS INICIAÇÃO

PÚBLICO-ALVO:
PRÉ REQUISITOS:

Alunos 60+

DURAÇÃO:

9 meses (1,5 horas semanais num total de 70 horas)

Não aplicável

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Materais policopiados; Computador e projector; Dicionários bilingues; Cadernos e material de escrita; Quadro e
marcadores.

AVALIAÇÃO:
CRITÉRIOS:

A avaliação será apenas qualitativa, permitindo aos alunos conhecerem os seus progressos, bem como o decorrer da acção.
Serão utilizados métodos de observação que pretendem registar:
- Assiduidade, pontualidade, participação e interesse;
- Resolução de exercícios em sala;
-Capacidade de expressão oral (leitura, role playing, apresentação oral) e de expressão escrita;
- Domínio de vocabulário específico sobre as áreas trabalhadas e das regras básicas da gramática.

INSTRUMENTOS:

- Registo de participação em aula;
- Trabalhos de pares/grupo, fichas e actividades propostas;
- Exercícios online.

Inglês Iniciação – 2010/2011

Professora: Marília Pimenta

2

INTRODUÇÃO:
A unidade Inglês Iniciação: Gramática, juntamente com a Unidade Inglês Conversação, pretende mobilizar conhecimentos e competências ao nível da
interpretação, interacção e produção, bem como competências socioculturais; tendo como objectivo primordial, a mobilização deste capital de competências em
interacções comunicativas que impliquem o uso da língua inglesa.

OBJECTIVOS GERAIS:
- Conhecer os conteúdos gramaticais básicos da língua inglesa;
- Obter conhecimentos lexicais relacionados com áreas de interesse imediato e temas trabalhados;
- Desenvolver capacidades de escrita de enunciados básicos relacionados com o quotidiano;
- Ler e interpretar enunciados de complexidade crescentes;
- Produzir enunciados orais utilizando estruturas linguísticas simples relacionadas com as temáticas trabalhadas e com áreas de interesse imediato.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

CONTEÚDOS

-Identificar-se/
alguém;

identificar - O alfabeto;
- Sons da língua inglesa;
-Dados pessoais: nome, idade morada, telefone,
nacionalidade, estado civil, data de nascimento e aniversário.
- Numerais ordinais e cardinais;
- Meses, dias da semana e estações do ano;
-Caracterizar-se/
- Interrogativos: What, Where;
caracterizar alguém;
- Cumprimentar, despedir-se apresentar alguém;
- Pronomes pessoais;
- Verbo To be (Simple present todas as formas e pessoas);

Inglês Iniciação – 2010/2011

ESTRATÉGIAS/ACTIVIDADES
Exercícios de pronunciação do alfabeto e palavras soltas;
Exercícios orais de pergunta/ resposta (identificação, cumprimentos/
despedidas);
Jogos de pergunta e resposta: Who is…?; Where is …. From?;
Jogos de números e letras: batalha naval; “My phone number is…”;
Spelling games;
Exercícios sobre datas;
Exercícios de gramática;
Exercícios orais de pergunta/resposta: (I am…/ are you…? /Is
she…?)
Exercícios online;
Apresentação oral;
Diálogos (greeting, presenting myself and others)

Professora: Marília Pimenta

- Reconhecer e saber - Vocabulário: relações familiares;
estabelecer relações de - Adjectivos e pronomes possessivos;
parentesco;
- Referir e caracterizar - Vocabulário relacionado com aparência física (tall, short,
membros
da
família, slim, fat) partes do corpo (legs, head, cheek, eyes...) e
amigos, colegas;
vestuário (t-shirt, sweater, jeans, skirt) ;
- Adjectivos no grau normal – cores, descrição física e
psicológica (tall, short, fat, long...);
- Verbos To Be / To Have (got)- todas as formas e pessoas;
- Interrogativos: What, Which, Who; How
- Pronomes demonstrativos (this; that; these; those)

- Vocabulário relacionado com a rotina diária (get up, wash,
- Saber falar de gostos, get dressed, go to bed);
preferências e rotinas;
- Simple present de todos os verbos (todas as formas e
pessoas);
- Advérbios de tempo e expressões adverbiais
- As horas;
- Preposições de tempo e lugar;
- Interrogativos: What, Where,
- Expressões utilizadas para expressar gostos e preferências
(I really like; I hate; I like .... but I prefer...).

Inglês Iniciação – 2010/2011

Exercícios de vocabulário – family;
Exercícios orais – pergunta/resposta;
Elaboração de uma árvore genealógica e de um pequeno texto sobre
a família.
Exercícios de vocabulário (corpo humano/ vestuário);
Jogos de pergunta resposta relacionados com partes do corpo.
(What is this? – That is a leg )
Exercícios online;
Exercícios de fill in the blanks com o corpo humano/ partes do corpo;
Exercícios de gramática;
Role playing /asking – answering;
Exercícios escritos e orais: descrição física e psicológica;
Jogo “Quem é Quem?”
Leitura e interpretação de textos simples;
Produção de textos em sala, em grande grupo;
Exercícios Filling in the blanks / matching images, etc;
Exercícios escritos: simple present/ telling the time/time and place
prepositions;
Exercícios de produção oral e escrita: My daily routine; the time
Diálogos: (What do you like to do in the afternoon?/ What do you
usually do…? etc)
Leitura e interpretação de textos simples;
Produção de textos em pequeno e grande grupo;

Professora: Marília Pimenta
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Utilizar
expressões - Vocabulário relacionado com tipologia de alojamentos,
adequadas durante uma mobiliário e acessórios do quarto e casa de banho, serviços
viagem;
de hotelaria, etc
- Frases idiomáticas (greeting, presenting myself and others,
asking for help, complaining, saying goodbye);
-Wh questions;
- Simple present e present continuous;
- Will/would; May; Can/could.

Fichas de vocabulário;
Exercícos online;
Exercícios orais de simulação de “check in” e “check out”, pedidos,
reclamações, etc.
Diálogos;
Leitura e interpretação de textos simples;
Análise de expressões idiomáticas/ frases “standard” e sua
aplicação;

- Conhecer vocabulário
relacionado com a cidade e
espaços de comércio e
lazer.

Leitura de vocabulário e sua reprodução oral;
Exercícios online;
Exercícios de simulação de diálogos;
Elaboração de frases e textos com o vocabulário trabalhado;
Exercícios de fill in the blanks;
Leitura de pequenos textos/ diálogos;
Exercícios práticos de indicação de locais e de direcções;

- Vocabulário relacionado com a temática.
- Frases idiomáticas e expressões em inglês britânico e
inglês americano.
- Expressões de localização/ direcção e preposições de lugar
e de movimento (in, on, at, between, bottom, top, left, right,
- Pedir e dar indicações/ into, around, etc);
direcções.
- O modo imperativo: frase simples.
- Estruturas tipo: pedir e dar direcções.
- WH questions: Where/ how/ how much (time)/ how many
(kilometers)…
- Can/could; May; Will/would
- Falar de situações vividas - Simple past – verbo to be; verbos regulares e irregulares,
e
acontecimentos
do afirmativa, negativa e interrogativa;
passado;
- Revisão de vocabulário relacionado com viagens, locais,
etc.
- Advérbios de tempo e de lugar;

Inglês Iniciação – 2010/2011

Exercícios de gramática;
Elaboração de frases e textos com o vocabulário trabalhado;
Exercícios de fill in the blanks;
Leitura de pequenos textos/ diálogos;
Exercícios online;
Elaboração de uma listagem de verbos regulares e irregulares;
Exercícios orais de escritos de descrição de acontecimentos do
passado – viagens, passeios, etc.
Audição/leitura, interpretação e análise de pequenos textos;

Professora: Marília Pimenta
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- Ouvir, ler e interpretar
textos de complexidade
crescente;
- Descrever situações, fazer
juízos de valor e dar
opiniões sustentadas;

- Tempos e modos verbais simples (simple present, simple
past, imperative, future simple);
- Tempos verbais compostos (present perfect, past perfect);
- Adjectivos;
- Nomes (countables and uncountables);
- Elementos de ligação da frase (preposições, advérbios,
conjunções, artigos, etc).
- Entoação, acentuação, ritmo e expressividade na leitura e
produção oral.

Inglês Iniciação – 2010/2011

Leitura Orientada:
Audição, leitura, interpretação e tradução de contos e exercícios de
compreensão e funcionamento da língua acerca dos mesmos;
Exercícios de escrita criativa;
Brainstormings;
Debates;
Exercícios de gramática;

Professora: Marília Pimenta
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ANEXO 2

Relatório de Atividades do
Projeto Trad’Inovações
Instituto Politécnico de Leiria| Programa IPL 60+

Carina Rodrigues
Ano letivo: 2010/2011

Ano letivo: 2010/2011

INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades práticas
realizadas no âmbito da 2º 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 teve a duração de 10 meses, de Outubro a Julho, tendo sido dadas
35 aulas, correspondendo a 140 horas de formação.
No presente ano letivo frequentaram o projeto 18 formandos, mais 5 que no
ano anterior. No decorrer do mesmo, desistiram 3 formandos, 2 por motivos
de saúde e um por não se ajustar ao horário em vigor.

1° Edição; 13
2° Edição; 18

Fig.1 – Número de Formandos na 1º e 2º Edição
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OBJECTIVOS 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

intelectualmente
adquirindo
competências

e

papel
ativo,

desenvolvendo
e

conhecimentos

em interação uns com os outros,
através do uso das TIC.

Os conteúdos programáticos
foram desenhados com base nos
resultados da primeira edição
do projeto e nas necessidades e
interesses partilhados ao longo
das sessões.
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Conteúdos da 2º Edição:


Produção e partilha de vídeo: MovieMaker, Picasa, Photopich,
Slideshow, Youtube



Produção e partilha de imagens: Picasa offline



Produção e Partilha de Documentos online: Word e Google Docs



Produção e partilha de apresentações online: Powerpoint e Slideshare



Nuvens de palavras: Wordle



Pesquisar na Internet com o Motor de Busca Google



Redes Sociais: Introdução ao Facebook



Limpar & Organizar o computador pessoal



Blogues

ATIVIDADES E PRODUTOS DESENVOLVIDOS
De seguida serão apresentados alguns produtos resultantes das atividades
realizadas:
Produção e partilha de vídeo: MovieMaker, Picasa, Photopeach,
Slideshow, Youtube

Ao longo das sessões os séniores demonstraram interesse em construir e
partilhar vídeos, a partir de diferentes
ferramentas,

por

exemplo,

MovieMaker e Picasa (ferramentas
offline).

Para

programas

trabalharem

foram-lhes

estes

propostos

diversos temas, tais como: tradições
populares
antigos,

portuguesas,
gastronomia,

brinquedos
história

da

Os vídeos constituíram uma
aprendizagem importante, uma
vez que conjugavam diferentes
elementos multimédia (som e
imagem) e permitiam trabalhar
temas distintos, que iam ao
encontro dos seus interesses.

cidade de Leiria, Monumentos, objetos
tradicionais, entre outros. Para além
de elaborarem os vídeos, aprenderam
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a partilhá-los no Youtube e no Blogue do Trad’Inovações.
Vejamos de seguida alguns vídeos elaborados pelos séniores, publicados no
Youtube e no Blogue do projeto.
Leiria antiga
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DOPDOtgMnWo
Brinquedos antigos
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_6RPE3qobn8
Mosteiro da Batalha
http://www.youtube.com/watch?v=TfsCzXMJPoM&feature=player_embedded
Bordados antigos
http://www.youtube.com/watch?v=tDm3dRGGyzA&feature=player_embedded
Objetos tradicionais
http://tradinovacoes.blogspot.com/2011_01_01_archive.html

Também

desenvolveram

vídeos com

ferramentas online,

tais como

Photopeach e o Slideshow. Vejamos alguns exemplos:
Cidade de Cuba
http://photopeach.com/album/w3a06n?ref=est

Monumentos Nacionais Portugueses
http://photopeach.com/album/xnpu2x?ref=est

Produção e partilha de imagens: Picasa offline

A edição de imagens/fotografias constituiu uma aprendizagem fundamental
para os séniores. Através do Picasa aprenderam a: eliminar olhos
vermelhos, recortar, endireitar, aumentar/diminuir contraste, retocar,
adicionar texto/ legendar fotografias, inserir efeitos etc. Aprenderam
também a fazer colagens, a criar pastas, álbuns, e a publicar informação na
Internet.
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Para complementar a aula foram construídos tutoriais em vídeo, bem como
documentos

(http://tradinovacoes.blogspot.com/2011/03/picassa.html)

com

aspetos chave da mesma. Neste sentido, os séniores tinham a oportunidade
de consultar o material em casa ou durante as aulas, quando necessário.
Vejamos alguns trabalhos elaborados pelos séniores com a ferramenta
picasa:

Fig. 2 – Imagens elaboradas com o programa Picasa

Produção e Partilha de Documentos Online: Word e Google Docs
Durante o projeto os séniores demonstraram interesse em rever alguns dos
conhecimentos adquiridos no processador de texto Word. Neste sentido,
reviram e/ou aprenderam a formatar um texto, inserir uma imagem da
Internet, inserir hiperligações, cabeçalho, rodapé, número de página, marcas
e numeração, formas, tabelas, entre outros. Para ensinar a trabalhar com
este programa, distribui alguns documentos de orientação e parti dos seus
interesses e necessidades.
Para além desta ferramenta trabalhamos também o Google Docs,
ferramenta online, que permite elaborar documentos e/ou partilhá-los na
Internet. Para apoiar os séniores desenvolvi um conjunto de vídeos com
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pequenas

tarefas

(http://tradinovacoes.blogspot.com/2011/02/videos-de-

apoio-sobre-o-google-docs.html) para poderem consultar quando necessário.

Produção e partilha de apresentações online: PowerPoint e Slide
share

O PowerPoint constituiu outro dos programas que os séniores pediram
para rever, dado a sua panóplia de funções. No geral revemos a inserção de
diapositivos, imagens, vídeos, áudio, hiperligações, animações, narração de
voz nos diapositivos, edição de álbuns, entre outros.
Para

além

de

revisarem

este

programa,

aprenderam

a

publicar

apresentações na Internet com o SlideShare:
Álbum de fotografias
http://www.slideshare.net/lenilenitaserrador/lbum-de-fotografias-5741528
A cidade de Leiria
http://www.slideshare.net/jccfsilva/leiria-e-arredores
Espaços tradicionais da cidade de Leiria
http://www.slideshare.net/lenilenitaserrador/leiria-monumentos
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Nuvens de palavras: Wordle

O programa WORDLE constituiu outras das ferramentas exploradas. Com
este programa construíam nuvens de palavras, a partir de textos e ideias.
Vejamos alguns exemplos:

Fig. 3 – Imagens elaboradas com o programa WORDLE

Intercâmbio com os séniores da Universidade da Extremadura

Numa

das

sessões

tivemos

oportunidade de receber os nossos
amigos Espanhóis. Para partilhar
a cultura portuguesa, os séniores
preparam

trabalhos

sobre:

Gastronomia, Monumentos da
cidade de Leiria e Danças,
cantares

e trajes

regionais,

visitaram o Facebook do Programa
60+ e o Blogue do Projeto.
Fig. 4– Visita dos seniores à sala do Trad’Inovações
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Redes Sociais: Introdução ao Facebook
As redes sociais, nomeadamente o Facebook constituiu outra das
aprendizagens realizadas pelos séniores. Em pequenos grupos exploraram
as: vantagens, desvantagens, exemplos de utilização a nível pessoal e
profissional, utilidade, etc.
Blogue

Ao contrário da 1º Edição, em que os séniores desenvolveram vários blogues,
nesta edição existiu apenas uma página do projeto. O objetivo desta página
era divulgar ideias, temas, ferramentas, sugestões, partilhar os trabalhos
elaborados e fazer comentários uns aos outros.
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BALANÇO
Aspetos positivos

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

“Gostaria de
continuar com a
mesma técnica
ministrada”

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
adoptada pareceu ir ao encontro do pretendido.
Relativamente aos objetivos propostos, os séniores abordaram temáticas
relacionadas com a cultura tradicional e popular, recriando-as através do
uso das TIC, desenvolveram atividades significativas para o grupo de
trabalho e consolidaram saberes de natureza tecnológica.
No geral, os conteúdos programáticos foram ao encontro dos interesses, bem
como a metodologia empregue.

Aspetos negativos

O número de formandos e o nível de conhecimentos é um fator fundamental
para o equilíbrio da turma. Para que a turma evolua e aprenda, o número de
formandos deve ser razoável e o nível de conhecimentos deve ser
equiparado. 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
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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.
Outra das dificuldades deveu-se aos temas a
abordar. A meio do ano letivo os séniores

“Com os vídeos
conseguimos ouvir
as explicações da
professora em
casa”

demonstraram menos interesse em abordar a
cultura tradicional portuguesa, uma vez que na 1º
edição abordaram temas idênticos. Para que os séniores se sentissem
motivados, exploraram outros temas distintos, não menos interessantes.

Reflexão final e preparação da 3º Edição

Quanto ao papel que desempenhei nas sessões, sublinho a preocupação
constante em organizar, preparar e conceber cada sessão, para que fosse
bem-sucedida. 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.

Finalmente, gostaria partilhar os conteúdos que irão ser abordados na 3º
Edição do projeto. Estes foram definidos com base num questionário
efetuado no final do ano. A saber:



Plataforma Moodle: funcionamento da plataforma como suporte às
sessões presenciais;



Facebook: criação e dinamização de uma página para o Projeto
Trad’Inovações;
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Prezi: Apresentações dinâmicas e interativas na Web (criar, escrever,
organizar, partilhar);



Issuu: Apresentações e partilhas de documentos na Web;



Excel: Introdução à ferramenta (edição básica, formatação, fórmulas);



Storybird: elaboração e partilha de histórias educativas na Web;



Picasa Online: Edição, partilha e construção de álbuns temáticos na
web;



Impressão: noções básicas de impressão;



Desenho (paint, tuxpaint)



Skype: Comunicação e partilha na Web
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ANEXO 3

PROGRAMA IPL 60+
PROJETO “SAÚDE PARA TODOS”
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
2010/2011

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 (2010-2011) realizaram-se 16 seminários, com uma
periodicidade quinzenal, tendo uma assistência média de 34 pessoas, o que superou
largamente as expectativas iniciais. Assim, pode-se referir que o número de alunos
participantes nos seminários aumentou consideravelmente em relação ao ano anterior
(no total de 15 seminários, correspondendo a uma média de 17 pessoas por
seminário), denotando-se uma crescente adesão dos estudantes das licenciaturas. Os
dados que se apresentam de seguida resultam da recolha efectuada junto dos
participantes, aquando da realização das sessões.

Participantes no total de 16 Seminários

Nº

Estudantes do Programa IPL 60+

170

Estudantes do curso de Serviço Social

112

Estudantes do curso de Educação Social
Estudantes do curso
Educação Multimédia

de

Comunicação

Estudantes do curso de Educação Básica
Professores da ESECS

87
Social

e
1
2
3

1

Os temas analisados procuram corresponder às solicitações dos estudantes
que haviam participado no ano anterior e que manifestaram as suas preferências.

Listagem dos Temas das sessões:


Diabetes;

 Hipertensão Arterial e Obesidade;
 Gripe/Constipações;
 Vacinação;
 “Ser diferente é normal”;
 Planeamento Familiar;
 Nutrientes e Vitaminas;
 SIDA;
 Primeiros Socorros;
 Saúde e Ambiente;
 Doença de Alzheimer;
 Tuberculose;


Vitaminas;

 Rinite Alérgica;
 Alcoolismo.

Foram convidados no total 5 investigadores e profissionais de saúde para
dinamizar algumas sessões e para trabalhar temas específicos.

Convidados dos seminários

Seminários dinamizados

Doutora Célia Sousa – CRID

“Ser diferente é normal”

Enf. Anabela Sousa – U.S.F. D. Dinis

Planeamento Familiar

Doutor Pedro Gaspar – ESSLei



Primeiros Socorros;



Alcoolismo.

Dr. Mário Oliveira – ESECS

Saúde e Ambiente

Enf. Célia Pimpão – IPO Coimbra

Tuberculose
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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.

Pessoas atendidas no Gabinete
Estudantes do Programa IPL 60+
Funcionários da ESECS
Estudantes da ESECS
Acompanhamento da Turma de Atividade Física do
Programa IPL 60+

Nº
9
3
4
47

COLABORAÇÃO EM UNIDADES CURRICULARES

A Enfermeira Alice Governo foi convidada pelos professores Olga Santos e
Mário Oliveira a participar na Unidade Curricular de Educação para a Saúde, nos
cursos de Serviço Social e de Educação Social, regimes diurno e pós laboral. O
convite foi aceite e foram apresentados temas como: Alimentação, Alcoolismo,
Diabetes e Sistemas de Saúde.
 Assistiram 270 alunos, repartidos por cinco turmas.
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A convite da professora Sara Mónico, realizou-se uma sessão de sensibilização
para a saúde no Infantário de Souto do Meio (Caranguejeira), abordando diversos
temas como a alimentação, higiene, vacinação, entre outros.
 Assistiram 35 alunos, 2 Professoras e 2 Animadoras.

RÁDIO IPLAY

A Enfermeira Alice Governo foi convidada a realizar um conjunto de programas
na rádio IPLAY, onde reproduziu os conteúdos abordados no âmbito dos seminários
“Saúde para todos”. Alguns dos temas foram repetidos a pedido dos estudantes das
licenciaturas ministradas na ESECS.
 Realizaram-se 45 programas, que, 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.
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ANEXO 4

PROGRAMA IPL 60+
PROJETO “ENCONTRO COM OS LIVROS”
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
2010/2011

As atividades realizadas no âmbito do Projeto “Encontro com os Livros” foram
propostas e dinamizadas por Maria José Reis, aluna do Programa IPL 60+.
Este projecto tem como principal objectivo desenvolver competências que levem os
participantes a consciencializar o seu “estádio como leitores”.
No presente ano lectivo, procurou-se estabelecer uma articulação com outros
divulgadores de livros que realizaram actividades na cidade de Leiria, convidando os
estudantes do IPL 60+ a participar nas mesmas.



No início do ano lectivo inscreveram-se neste projecto 14 estudantes, mas a
frequência das actividades foi variável.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS:
9 de novembro - Visita guiada à Biblioteca José Saramago (Biblioteca Central do IPL)
com a presença de 7 estudantes;
7 de dezembro- Encontro na sala de convívio do Programa IPL 60+ para a primeira
troca de experiências de leituras, com a presença de 12 estudantes;
17 de janeiro – Visionamento do filme “José e Pilar” na sala do Miguel Franco, em
Leiria, com a presença de 14 estudantes;
18 de janeiro – Troca de impressões sobre o filme e apresentação da obra de José
Saramago – “Viagem de Elefante”, com a presença de 15 estudantes;
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25 de janeiro – Leitura comentada de alguns capítulos da obra de José Saramago,
com a presença de 18 estudantes;
8 de Fevereiro – Continuação da sessão anterior (presença de 12 estudantes);
4 de Março – Participação na sessão de lançamento do livro “O sindicato da bondade”
de Eduardo Sá, com a presença do autor na livraria Arquivo, com a presença de 6
estudantes;
15 de Março – Leituras comentadas de extratos da obra de Eduardo Sá, com a
presença de 4 estudantes;
7 de Abril – “Falar de poesia” – a Professora Cristina Nobre falou-nos de poesia a
partir da obra de Nuno Júdice “O breve sentimento do eterno”, com a presença de 9
estudantes;
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ANEXO 5

Relatório do Projecto Piloto de Dança e Actividade Física 60+

Proposta para Ano lectivo 2011/2012
“PROJECTO DA DANÇA E ACTIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS”

Responsáveis:

Mestre Ana Comprido
Estagiário DBE Joaquim Silva

Leiria
Junho 2011

IPL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS DE LEIRIA
1

INTRODUÇÃO
O

presente

relatório

visa

dar

conhecimento

das

FASES

das

actividades

desenvolvidas no transacto ano lectivo, bem como solidificar o Projecto de Dança e
Actividade Física.
Devido à experiência com muito sucesso de sessões de actividade Física no 2º
semestre da ano lectivo 2009/2010 pareceu-nos pertinente desenvolver no ano
lectivo 2010/2011 um Projecto Piloto de Dança e Actividade Física com a
colaboração de Docentes Voluntários e Estagiários do Mestrado de intervenção para
o envelhecimento activo e da Licenciatura de Desporto e Bem Estar.
A nossa aposta que marca a diferença com projectos similares assenta no
estudo/planeamento e avaliação de programas de treino específico para as
capacidades motoras.
Este ano lectivo foi desenvolvido um trabalho estudado e fundamentado, bem como
avaliado em termos da composição corporal, aptidão física funcional, e aspectos
relacionados com a saúde.

O projecto piloto teve as seguintes fases ao longo do ano lectivo:
Fase I – Estudo e estruturação dos programas de Actividade Física;
Fase II - Inscrições no gabinete do Programa IPL 60+ e formação das turmas;
Fase III – 1º semestre - Testes de Aptidão Física (pré-teste);
Fase IV – Sessões de actividade Física durante 9 semanas;
Fase V – 1º semestre Testes de Aptidão Física (pós-teste);
Fase VI – Pausa para “destreino” dos Idosos e Reestruturação dos programas de

Actividade Física mais adaptados às turmas e objectivos.
Fase VII – 2º semestre - Testes de Aptidão Física (pré-teste);
Fase IV – Sessões de Actividade Física durante 13 semanas;
Fase V – 2º semestre Testes de Aptidão Física (pós-teste);
Fase VI – Fim das sessões de Junho de 2011

Após estas fases podemos concluir que a avaliação é positiva uma vez que foram
notórias as melhorias na aptidão física, composição corporal e no sentimento de
bem estar dos estudantes seniores praticantes de actividade física.

Neste sentido propomos com alguma fundamentação a seguinte proposta.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO DA DANÇA E ACTIVIDADE FÍSICA

1.1.

PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO DO PROJECTO

O Projecto da Dança e Actividade Física (PDAF) visa intervir junto à população
idosa, alunos inscritos no Programa IPL 60+. O Programa IPL 60+, do Instituto
Politécnico de Leiria (IPL) é um programa de Formação ao Longo da Vida que se
enquadra no Plano Estratégico 2011-2014 do IPL e que tem como Missão ajudar a
mudar o paradigma do envelhecimento ao dinamizar e promover actividades
formativas, educativas e socioculturais que envolvam os indivíduos no seu percurso
de aprendizagem e desenvolvimento ao longo da vida.

1.2.

MISSÃO

Desenvolver e promover o envelhecimento activo através da prática de Actividade
Física numa intervenção estudada/planeada e avaliada e resultante da interacção
entre Estudantes Seniores, Docentes e Instituição (IPL e CIMH), de forma a marcar
uma diferença em relação ao paradigma do envelhecimento.

1.3.

OBJECTIVOS GERAIS



Tornar a população idosa como prioridade de intervenção;



Proporcionar à população idosa uma actividade física orientada, regular e
vocacionada para a promoção da saúde e bem-estar;
Desenvolver competências que permitam ao idoso realizar as suas actividades



de vida diárias com maior qualidade, com maior independência do auxílio de
terceiros;


Fomentar as parcerias e o aproveitamento dos recursos existentes;



Promover um envelhecimento activo, ao longo da vida;



Promover a mudança de estereótipos relativamente à terceira idade;



Promover e incutir o gosto pela prática de actividades físicas/desportivas
através da promoção do bem-estar pessoal e social potenciado pelo aumento
dos laços de interacção entre todos os envolvidos.

1.4.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Físicos
 Aumentar a aptidão cardiovascular;


Aumentar o VO2 máximo;
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Manter e aumentar os níveis de força e resistência musculares;



Manter e/ou atenuar a perda de flexibilidade, coordenação e equilíbrio;



Fortalecer os tendões e ligamentos;



Prevenir infecções e dores musculares e articulares;



Manter e aumentar a mobilidade articular e elasticidade;



Reduzir o potencial de sofrer lesões;



Diminuir os estados de fadiga;



Adiar o abrandamento da velocidade de movimento;



Reeducação o equilíbrio;



Prevenir o surgimento de alterações posturais e artroses;



Melhorar a capacidade de reacção;



Diminuir os factores de risco atribuíveis ao desuso e ao envelhecimento.

Cognitivos
 Estimular e favorecer o funcionamento do sistema nervoso central;


Melhorar o nível da memória, concentração e atenção;



Exercitação proprioceptiva;



Estimular os reflexos;



Suscitar, proporcionar e melhoria da capacidade imaginativa e criativa na
dança;



Compreender e educar as emoções e os sentimentos;



Interpretar as emoções e as ideias.

Psicossociais
 Promover o bem-estar;


Aumentar a interacção social;



Aumentar os níveis de independência e autonomia;



Permitir situações de prazer, divertimento e entretenimento;



Diminuir o isolamento;



Como meio de expressão e de conhecer novas formas de comunicação;



Ocupar os tempos livres.

1.5.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS



75% De presenças nas aulas;



Criar um grupo de organização para eventos pequenos;



Aumentar o número de inscritos no PDAF, em 2011/2012.
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1.6.

POPULAÇÃO ALVO

A população alvo para este projecto são os alunos do Programa IPL 60+. Sendo
que no 2º semestre do ano lectivo de 2010/11 estavam inscritos 119, prevê-se a
participação de 40 alunos (33% da população total).

1.7.

DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES

As aulas decorrerão três vezes por semana, sempre de manhã com duração de 60
minutos, no ginásio Professor Afonso de Carvalho, da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais de Leiria.
Serão constituídas turmas constituídas no mínimo por 15 e máximo de 20 alunos.
Na primeira fase do projecto serão admitidas 2 turmas, o que equivale a 40 alunos.

Horário Semanal – Turma A
Dia

Segunda-Feira

Horário

9h às 10h

Actividade

Dança

Terça-Feira

Quarta-Feira

9h às 10h

Quinta-Feira

Sexta-Feira

9h às 10h

AFI

AFI

Horário Semanal – Turma B
Dia

Segunda-Feira

Horário

Quarta-Feira

9h às 10h

Actividade

1.8.

Terça-Feira

Quinta-Feira

9h às 10h

Dança

Sexta-Feira
9h às 10h

AFI

AFI

FASES DO PROJECTO

Á SEMELHANÇA DO ANO ANTERIOR O PROJECTO TERÁ AS SEGUINTES FASES

Fase I – Organização dos procedimentos de gestão, implementação, divulgação e

avaliação do Projecto, de 8 a 15 de Setembro de 2011;
Fase II - Inscrições de 19 a 23 de Setembro no gabinete do Programa IPL 60+;
Fase III – Testes de Aptidão Física (pré-teste) de 26 a 30 de Setembro 2011;
Fase IV - Início das aulas a 3 de Outubro de 2011;
Fase V - Testes de Aptidão Física (pós-teste) de 11 a 15 de Junho de 2012;*
Fase VI - Fim das aulas a 29 de Junho de 2012.

* Possibilidade de avaliação intermédia entre o 1º e 2º semestre.

5

1.9.

PRÉ-REQUISITOS

Todos os idosos deverão fazer-se acompanhar de uma declaração médica
atestando a sua disponibilidade para a prática da actividade física proposta onde
deverão estar explícitas todas as suas limitações e a medicação que está a ser
administrada, quando for reconhecidamente relevante.
Deverão efectuar o pré-teste e o pós-teste de Aptidão Física, a realizar sob
orientação do Responsáveis do Projecto da Dança e Actividade Física da ESECS.

1.10.

RECURSOS

Recursos Humanos:


Coordenadora do Projecto de Dança e Actividade Física do Programa IPL 60+



CONTRATAÇÃO DE 1 Técnico de Actividade Física



1 Docente e investigado da na área da Dança para Idosos

Tarefas:


Inscrições;



Acompanhamento e orientação da actividade física;



Avaliação da aptidão física funcional;



Gestão do Projecto;



Prescrição da actividade física;

Recursos Espaciais:


Ginásio Professor Afonso de Carvalho.

1.11.

PRESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA

Na prescrição de um programa de exercícios para a terceira idade é necessário
adequar os princípios de prescrição de exercícios, ter em atenção as restrições
inerentes à idade, doença e às alterações individuais. É importante estudar e
conhecer as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, pesquisar e
obter informação sobre programas de actividade física bem sucedidos com este
grupo etário visando conhecer as limitações e necessidades da população idosa
(Seniores Activos, CME).
Bauer e Egeler (1984) e Lorda Paz (1990) cit. Barbosa (2000) afirmam que no
programa para idosos se deve dar primazia ao treino de resistência (50%), força e
flexibilidade (25 %+ 25%),
Segundo o ACSM (2009) a actividade física em qualquer idade e principalmente
nessa faixa etária, deve ser trabalhada para que o indivíduo sinta prazer, alegria,
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bem-estar e nunca como uma prática imposta, dolorosa e acima de tudo que não
respeite os limites de cada um.
O planeamento de sessões de dança e actividade física para idosos atenderá às
componentes essenciais ou princípios gerais da Prescrição. Estas segundo Nunes
(1999) são: Frequência, duração, intensidade, regularidade, progressividade,
personalização.

1.12.

A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROJECTO DE DANÇA E ACTIVIDADE FÍSICA
IRÁ SER EFECTUADA DE SEGUINTE MODO:



No site do Programa IPL 60+;



Envio de email a todos os alunos inscritos no 2º semestre do ano lectivo de
2010/2011;



Cartaz de promoção de hábitos de vida saudáveis;



Entrega de Flyers no acto da inscrição.

1.13.

AVALIAÇÃO

A avaliação da condição física dos alunos participantes no PDAF será realizada
através da Bateria de Testes de Aptidão Física Funcional, Baptista, F; Sardinha, L.
(2005), “Baterias de Fullerton”, que constitui um instrumento de Avaliação da
aptidão física e do equilíbrio de pessoas idosas.
Para verificar se o Projecto foi eficaz serão avaliadas as várias dimensões (física,
cognitiva e psicossocial) através do questionário MOSF 36 - Qualidade de Vida
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ENQUADRAMENTO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROJECTO
O Envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações
estruturais e funcionais desfavoráveis ao organismo que se acumulam de forma
progressiva em função do avanço da idade. Essas modificações prejudicam o
desempenho de habilidades motoras, dificultando a adaptação do indivíduo ao meio
ambiente, desencadeando modificações de ordem psicológica e social” (Candeloro,
2007). É um processo inevitável que decorre sobre todos os seres vivos existentes
no planeta. Este processo acarreta alterações ao nível das várias capacidades do
corpo humano como: as alterações físicas, psicológicas ou sociais. O que implica
que haja uma constante adaptação do Ser às novas condições de vida (Pacheco &
Rodrigues, 2001).
Actualmente verifica se um maior envelhecimento da população em todas as
sociedades

economicamente

desenvolvidas.

A

nível

nacional

o

índice

de

envelhecimento tem aumentado de forma persistente: em 2000, residiam no país
102,2 idosos por 100 jovens; em 2009, esse número, alcançava 117,6 e
Regionalmente, observa-se o mesmo padrão (INE). De acordo com dados relativos
às projecções do índice de envelhecimento divulgados pelo Eurostat, de um
conjunto de 29 países europeus, Portugal deverá ser o sétimo país mais
envelhecido em 2030, com cerca de 175 idosos por 100 jovens.
Este cenário é consequência do aumento da esperança média de vida, de baixas
taxas

de

natalidade

e

de

fecundidade

e

de

imigrações

etariamente

não

suficientemente favoráveis (Muenz, 2007). Assim, as pessoas vivem até mais tarde,
com melhores condições de vida e com acesso a serviços de saúde de melhor
qualidade, pelo que, neste contexto, o cenário futuro é o de uma população com
menos jovens e mais idosos, o que constitui um desafio não só à sustentabilidade
demográfica dos territórios, mas também à solidariedade entre gerações.
Enquadrado neste cenário a OMS (Organização Mundial da Saúde) desenvolveu um
conceito de envelhecimento activo que define como o processo de optimização das
oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade
de vida das pessoas que envelhecem e designou o ano de 2012 «Ano Europeu do
Envelhecimento Activo» com o objectivo de promover a solidariedade entre
gerações, manter a vitalidade e respeitar a dignidade de todos.
Segundo Spriduso (1995) para a pessoa idosa a qualidade de vida é fundamental,
julgada pelo seu grau de funcionalidade, saúde e pela capacidade de permanecer
independente dos outros para a realização das tarefas diárias.”
A actividade física é hoje entendida como um meio determinante de prevenção de
alguns dos fenómenos associados ao envelhecimento (Spirduso, 1995), visto
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produzir alterações quer ao nível fisiológico, quer ao nível morfológico dos
organismos. Os benefícios que uma prática regular de exercício físico pode trazer,
são variados e pluridisciplinares. Destacam-se entre muitos: melhorias ao nível de
estados depressivos e de ansiedade; melhorias da saúde mental; aumentos de
força e resistência, fortalecimento do coração; prevenção da osteoporose e
regressão dos estados de osteopenia; e controlo de obesidade, etc. (Pacheco &
Rodrigues, 2001). Assim a prática de actividade física é fundamental para retardar
ao máximo os efeitos fisiológicos do envelhecimento, contribuindo desta forma para
uma melhoria na qualidade de vida.
Para isso deve-se motivar, estimular e incentivar os idosos para a prática de
actividade física. Segundo Heyward (2004) devem-se realizar actividades físicas
quase todos os dias, enquanto o ACSM (2007) recomenda de três a cinco dias por
semana, havendo sempre a preocupação para o modo de realização dos exercícios
devendo estes ser aeróbios.

ENTIDADE PROMOTORA
PROGRAMA IPL 60+
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS (LEIRIA)
CIMH
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ANEXO 6

RELATÓRIO de ACTIVIDADE
INTERCÂMBIO de ESTUDANTES do PROGRAMA IPL 60+ com os
ESTUDANTES da UNIVERSIDAD de MAYORES da EXTREMADURA – ESPANHA,
17-22 DE Outubro de 2010

Conforme estava previsto, a convite da Universidad de Mayores da Extremadura – Espanha,
realizou-se a visita de estudantes do Programa IPL 60+ àquela instituição. O grupo de 20
estudantes foi acompanhado pelas docentes Isabel Varregoso e Ana Comprido, membros da
Comissão Técnico-Científica do Programa.
As deslocações de ida e regresso foram realizadas em autocarro reservado pelos SAS, com o
motorista Sr. Hugo, tendo decorrido de forma bastante positiva no que respeita a horários,
transporte e apoio.
Durante a estadia fomos recebidos formalmente pelo Coordenador do Programa espanhol, Prof.
D. Florentino Blasquez e fomos diariamente apoiados pela sua equipa de trabalho, donde se
destaca o apoio da D.ª Camiño.
O programa que nos reservaram incluiu:
a) a participação na Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo, com entrega de diplomas
ao titulados do ano anterior, cerimónia muito graciosa, ilustre e bonita. Nela foi feita
alusão à presença do grupo português;
b) a assistência a aulas do programa espanhol por parte dos estudantes portugueses;
c) visitas culturais – concerto musical, visita a Mérida;
d) aula de Dança ministrada pelas professoras portuguesas para estudantes espanhóis e
portugueses;
e) observação da aula de Dança por parte de uma professora espanhola que poderá vir a
realizar este tipo de actividade em Espanha;
f) actividades várias de convívio, visitas locais e integração no programa espanhol;
g) festa de despedida com entrega de presentes da Junta de Freguesia de Leiria e da
Câmara Municipal de Leiria;
h) os presentes enviados pelo IPL não foram entregues neste momento porque não
chegaram a tempo, tendo sido deixados ao Prof. Florentino.
Sobre a actividade pretendemos enviar um artigo para a Revista Politécnica e divulgá-la no site
www.60mai.ipleiria.pt.
O balanço final foi considerado pelas duas partes como muitíssimo positivo. Os estudantes das
duas instituições inter-relacionaram-se de forma muito intensa e amistosa, deixando em aberto
futuros momentos de contacto.
Tendo em vista o propósito deste tipo de actividade, diremos que foi uma iniciativa totalmente
conseguida, que ajuda a fortalecer os laços entre as duas instituições e que dá ao Programa IPL
60+ uma dinâmica internacional valiosa e muito significativa para os participantes.
A Coordenadora do Programa IPL 60+
Isabel Varregoso
25 de Outubro de 2010

ANEXO 7

Expressão Dramática: Um
Caminho Pedagógico para o
Envelhecimento Activo

Leiria, Março 2011

Mestrado em Intervenção para um
Envelhecimento Activo

Vanda Nóbrega

Trabalho efectuado sob a orientação da Professora
Doutora Isabel Varregoso

Caracterização da Instituição:
O Programa IPL 60+ teve início no segundo semestre
de 2007/2008;
É dirigido a estudantes “maiores” (com idades acima
dos 50 anos);
Enquadra-se no Plano Estratégico 2007-2011, do IPL;

É um programa de Formação ao Longo da Vida;

Caracterização da Instituição:
Missão: ajudar e alterar o paradigma existente no
envelhecimento;
São dinamizadas e promovidas actividades formativas,
educativas e socioculturais;
Os alunos do Programa IPL 60+, encontram-se
dispersos pelos vários pólos do IPL;
A sua Sede e Gabinete de Apoio, localiza-se na
ESECS.

Actividades Realizadas no Estágio:
Inscrições dos Alunos do Programa IPL 60+;
Atendimento no Gabinete de Apoio ao Programa IPL
60+;
Organização/ Planificação/ Preparação/ Divulgação do
Seminário “Saúde Para Todos”;

Construção de uma Base de Dados para o Programa
IPL 60+;

Actividades Realizadas no Estágio:
Criação e Organização de um dossier para o Programa
IPL 60+ (2010/2011);
Preparação e realização das aulas de Expressão
Dramática;
Trabalho de investigação para o relatório.

Quadro Metodológico do Estudo

Pergunta de Partida:

Qual o contributo da Expressão Dramática, na
aquisição e desenvolvimento de competências no

Programa IPL 60+?

Definição do Problema
Promover o Envelhecimento Activo, perante os
alunos do Programa IPL 60+
Através:
Animação Sociocultural para a 3ª idade

a animação sociocultural é o conjunto de acções
realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa
comunidade e num local concreto (Trilla, 2004)

Definição do Problema
Envelhecimento Bem Sucedido

apoio social

animação na terceira idade

acompanhamento psicológico

Justificação do Tema
Segundo Mariúza P. Lima(2001):
(…) as capacidades mentais e psicológicas dos idosos são
fortificadas, quando estes sujeitos são envolvidos em
práticas educativas.

Animação através da Expressão e da Comunicação

Justificação do Tema

Expressões Artísticas:
Expressão Plástica e Educação Visual;
Expressão e Educação Musical;
Expressão Físico-Motora/Dança;
Expressão Dramática/Teatro.

Justificação do Tema
Jacob (2007:92) refere que:
a expressão dramática pode-se traduzir pela
reprodução verbal e/ou não verbal, de diferentes
emoções ou situações do dia.

movimento e sentido às necessidades de ocupação dos
idosos.

Justificação do Tema
De acordo com Gisèle Barret (1989):
(…)um processo pedagógico “vivo e agradável” onde as
suas variáveis se igualam à situação pedagógica e
onde se “personaliza” e se “diversifica” de acordo com
os pedagogos e os alunos.
É uma prática que põe em acção a pessoa no seu todo,
num espaço e tempo específicos (Landier, 1994).

Objectivos Gerais do Estudo:
Ajudar a transformar as pessoas em agentes e
protagonistas do seu desenvolvimento ao longo da
vida;
Incentivar o gosto por projectos de animação
sociocultural, ocupando os tempos livres, trabalhando
o corpo e a mente de forma lúdica;
Contribuir para promover a inclusão e o
desenvolvimento social;
Compreender a importância da Oficina de Expressão
Dramática como forma pedagógica e promotora da
qualidade de vida na Terceira Idade.

Objectivos Específicos do Estudo:
Ajudar a promover o desenvolvimento pessoal e
interpessoal dos alunos do Programa IPL 60+;
Obter uma participação activa pelos alunos durante a
aplicação do projecto;
Desenvolver Técnicas de Animação Cognitiva e
Mental;
Incentivar um compromisso colectivo;
Estimular o espírito criativo e a memória dos
participantes;

Objectivos Específicos do Estudo:

Incitar a ocupação adequada do tempo livre evitando que o
tempo de ócio seja alienante, passivo e despersonalizador;
Trabalhar a expressão corporal, facial, vocal, memorização
e orientação espacial;
Ajudar a aumentar a Auto-estima, a valorização pessoal e o
sentimento de pertença;
Implementar o gosto pelas Expressões Artísticas:
Expressão Dramática/Teatro;
Estimular o trabalho em equipa e o convívio;

Caracterização da Amostra
Programa IPL 60+, do 1º semestre (2010/2011);
Inscreveram-se 13 alunos na Actividade de Expressão
Dramática;
12 Mulheres e 1 Homem.

Métodos e Técnicas de Recolha de
Informação:

Método Qualitativo (Estudo de Caso)
Técnicas de Investigação:
Observação participante;
Diário de campo;
Registo em vídeo e fotografia;
Reflexões semanais dos alunos;
Inquérito por questionário

Oficina de Expressão Dramática
Duração: O número de sessões foi estabelecido no início do projecto.
Perfazendo um total de 7 sessões. Vários factores irão determinar o tempo
a atribuir: o ritmo de actividade e se houve debate prévio em torno do
tema central. A duração de cada sessão deverá, em suma, espelhar a
realidade do grupo. Segundo Jacob (2007), mesmo para grupos de idosos
autónomos, uma sessão de animação deve durar entre 60 e 90 minutos.
Número da Sessão:

Data de realização:

Sessão nº 1

26-10-2010

Sessão nº 2

02-11-2010

Sessão nº3

09-11-2010

Sessão nº 4

16-11-2010

Sessão nº 5

23-11-2010

Sessão nº 6

10-12-2010

Oficina de Expressão Dramática
Exercícios de expressão corporal (equilíbrio, leveza,
exactidão, rapidez dos reflexos, senso de ritmo,
mobilidade/imobilidade);
Exercícios de conhecimento da voz (como respirar,
projectar a voz, timbres de voz, percepção da extensão
vocal);
Leitura expressiva, em voz alta;

Oficina de Expressão Dramática
Exercícios de coordenação de formas (improvisação
através de linguagem gestual e corporal);
Jogo Dramático (interpretação) – dramatização
individual e colectiva.
Técnicas de grupo: dinâmicas de grupo e técnicas de
quebra-gelo;
Trabalhar a orientação em palco e a memorização;

Resultados da OED
“ Foi criado um ambiente de franqueza, relaxamento… e de
comunicação”
“ (…) veio a cereja em cima do bolo, cada um de nós teve que retratar
uma personagem (…) foi muito divertido.”.

“Imaginar o que podíamos fazer com um par de sapatos numa ilha
deserta. Foi muito estimulante.”.
“Foi interessante a comunicação que houve entre (…) ilusionista (…)
o público dos 60+, com a professora Vanda e a colaboradora
Carla. (…) Houve entusiasmo da nossa parte.”

Resultados da OED

“ Ficámos surpreendidas, eu fiquei, ao verificar que a nossa memória
visual não retém tão facilmente o que visualiza.”
“Os gritos, os sons, suspiros etc, fizeram desta aula um completo
relaxamento físico.”
“Foi criada uma história de infância, modificando-a para a
actualidade, que me deu muito gozo, pela invenção e imaginação.
Muito criativa e muito engraçada.”

Resultados da OED
Qual o grau da sua satisfação em relação ao projecto
apresentado?

Resultados da OED
Como classifica a interacção grupal?

Resultados da OED
Como encara a sua participação na Oficina de Expressão
Dramática?

Resultados da OED
Como considera a aquisição de novos conhecimentos com o
projecto apresentado?

Resultados da OED

Acha que o projecto apresentado deverá ter continuidade?

Resultados da OED
Justifique a sua escolha.
“ Foi muito importante para mim ter tido tantos conhecimentos através desta disciplina
maravilhosa”.
“Estou muito contente com este projecto, porque se aprendem coisas novas. E mais
importante ainda, é a interacção geracional. Que é muito agradável e faz rejuvenescer.
Obrigado!”
“Porque nos dá uma paz e uma vivência muito interessante.”

“ Seria vantajoso darmos continuidade, uma vez que as sessões foram poucas, e o projecto
é interessante, não só para nos desinibirmos e testarmos as nossas capacidades.”
“ Deve continuar. É muito positivo.”

Considerações finais OED

Generalizações
Empatia
Desenvolvimento pessoal e interpessoal

Entusiasmo
Cumplicidade
Interacção grupal

Criatividade e imaginação
Novas competências

Reflexão

Realização pessoal e interpessoal
Aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo da formação
académica

Terapia
Tema pouco desenvolvido

Tempo
Adesão

ANEXO 8

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E TECNOLOGIA DO MAR
Gestão Turística e Hoteleira / Ramo Gestão Turística
Organização e Gestão de Eventos
2º Ano – 3º Semestre
Patrícia Maria Vagos dos Reis
2010/2011

Eventoeste

Realização do evento

“Nunca é Tarde para Aprender”

Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Peniche, 10 de Novembro de 2010
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Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Introdução

Os eventos fazem parte da vida quotidiana e com frequência participamos em
alguns deles. Um evento é uma concentração ou reunião formal e solene de
pessoas e/ou entidades, realizada em data e local especial, com o objectivo de
celebrar acontecimentos importantes e significativos e estabelecer contactos de
natureza comercial, cultural, desportiva, social, familiar, religiosa, científica,
entre outras.
Basicamente, poderá ser qualquer tipo de encontro, reunindo pessoas para
discutir e debater qualquer tema tornando-se verdadeiros eventos, sendo estes
únicos e irrepetíveis.
A elaboração de um trabalho prático / evento é extremamente importante para
o desenvolvimento das capacidades técnicas em relação à temática em causa,
neste caso a Gestão de um Evento.
Pretendemos experimentar a actividade dos eventos ao nível do planeamento /
organização, pretendendo apresentar um evento, inovador, passível de
realização, que consiga cativar e motivar à participação dos nossos
convidados.
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Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Desenvolvimento

A EVENTOESTE é uma empresa constituída por alunos do 2.º Ano do Curso
de Gestão Turística, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
(ESTM), em Peniche, tendo sido criada, exclusivamente, para criação e
organização de um Evento, no âmbito da Unidade Curricular de Organização e
Gestão de Eventos, leccionada pela Dr.ª Patrícia Reis.
O evento “Nunca é tarde para aprender” terá lugar no próximo dia 14 de
Dezembro de 2010 e tem como ideia base dar a conhecer a Escola Superior de
Turismo e Tecnologias do Mar às comunidades académicas seniores de
Peniche e de Leiria, com o sentido de criar uma maior proximidade entre as
referidas entidades.
Deste modo propomo-nos apresentar e divulgar as áreas leccionadas na
ESTM, na expectativa de que o evento seja um verdadeiro sucesso.
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Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Classificação do Evento

Evento Social e de Projecção Local – Inclusão de um conjunto de
actividades para promoção do convívio entre os participantes, quebrando assim
a formalidade inerente a outros eventos.

Evento Externo – Divulgação / promoção de serviços ou produtos bem
como a troca de experiências, informações e actualizações.

Evento Esporádico – Evento que se realizará sem uma periodicidade
definida.

Evento Promocional e para o Consumidor – Promoção da
instituição, beneficiando os patrocinadores do Evento, através da publicidade
que vai ser divulgada.

Nível de participação – Trata-se de um evento que vai realizado através
de apoios e de patrocínios, tendo estes a sua marca associada ao
acontecimento.
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Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Planeamento do Evento

 Data da realização: 14 de Dezembro de 2010
 Chegada das entidades convidadas à ESTM: 14:00 h
 14:30h – Recepção no Auditório
 15:00h – Actividades em vários pontos da escola
–

Workshop de Cozinha

–

Laboratórios

–

Hotel Escola

–

Biblioteca / Sala de Estudo / Sala de Informática

 17:00h – Lanche no refeitório da escola
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Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar – Evento - “Nunca é tarde para aprender”

Conclusão
Apesar das dificuldades que a Organização tem tido na prossecução do plano
organizativo do evento e que se ligam fundamentalmente à gestão de tempo
dos elementos que constituem o grupo de trabalho, o conjunto de etapas do
projecto tem decorrido de forma satisfatória e em conformidade com o
previamente delineado.
Podemos concluir que a execução do nosso plano organizativo tem sido
apenas barrado com contratempos burocráticos e desencontros naturais de
agenda, das diversas entidades e pessoas envolvidas no evento “Nunca é
tarde para aprender”.
No plano pedagógico, embora cientes que tem havido uma desproporção entre
o esforço dispendido pelo grupo de trabalho e os conhecimentos que esse
mesmo esforço nos tem proporcionado, ficamos certos do peso da burocracia
em um qualquer acontecimento a organizar.
Nesta fase, há por isso a concluir que o trabalho burocrático é o que mais
atenção requer e que portanto mais terá de ser considerado na constituição da
estrutura de um grupo de trabalho ou de uma Organização.
Ainda assim, pensamos que tem sido uma experiencia muito válida, que tem
contado com adesão total dos subgrupos organizados pela turma.
Neste esforço, há a referir que o empenhamento tem funcionado como uma
forma de cimentar a união de todo o Grupo de Trabalho e constitui uma forma
de encarar com optimismo, a conclusão da melhor maneira da tarefa que nos
foi atribuída.
Estamos certos que o evento “Nunca é tarde para aprender”, será um sucesso
e ajudará a e preencher esta lacuna existente no relacionamento entre
entidades e com toda a população de Peniche.
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ANEXO 9

Programa Visita dos Alunos da Escola Secundária Domingues Sequeira:
(16 de Fevereiro de 2011: Quarta-Feira)

14h30m – Recepção aos Alunos da Escola Secundária Domingues Sequeira, pela
direcção da ESECS e pela coordenação do Programa IPL60+;

15h00m – Actividade no Ginásio para os Alunos da Escola Secundária Domingues
Sequeira, em conjunto com os Alunos do Programa IPL60+;

16h00m – Actuação da Tuna do IPL60+;
16h30m – Pausa;
17h00m – Seminário Saúde para todos (Alergias e Rinite).

ANEXO 10

RAÍZES DE MAR
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE JOÃO MARIA CALADO
E TERTÚLIA COM O ESCRITOR
MARIANO CALADO

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO
Instituto Politécnico de Leiria
14-20 de Fevereiro,
TERTÚLIA: 15 DE FEVEREIRO, 15H

Na proa é o caminho da aventura,
A aventura do sonho e do querer.
Na proa é a vontade de quem quer
Ir além e viver.
Na proa é que se traçam os destinos,
É que se rasgam os rumos do fazer.
Na proa é que a companha se constrói
De zarpar e de ser.
( Mariano Calado in A fuga do silêncio)

ANEXO 11

   


7h00m – Partida da Escola Superior
de Educação e Ciências Sociais de
Leiria;



10h00m – Recepção dos Alunos e
Assistência ao debate parlamentar;
12h30m – Almoço na Assembleia da
República;
14h30m – Visita ao Palácio de São



Bento;




















16h00m – Lanche;



17h30m – Regresso a Leiria.
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ANEXO 12

Programa Visita a Belmonte (29 de Abril de 2011)

7h00m – Partida da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais;
10h00m – Visita aos Museus de Belmonte;
13h30m – Almoço na “Casa do Castelo”;
16h30m – Visita a Monsanto;
17h30m – Regresso a Leiria.

ANEXO 13

Programa IPL 60+
Ano lectivo 2010/2011

Visita de Estudo a Londres

Enquadramento Geral
Os estudantes do Programa IPL60+, em articulação com as docentes da unidade
curricular de Inglês (iniciação e conversação), irão realizar uma visita de estudo a
Londres, entre os dias 20 e 23 de Maio de 2011.
Esta é uma iniciativa que vai muito para além da aprendizagem da língua inglesa e
que se enquadra nos objectivos de formação plural e holista dos estudantes deste
Programa, sendo de grande relevância para todos eles.

Objectivos
A visita de estudo pretende propiciar o alargamento dos conhecimentos dos alunos,
promovendo a tomada de consciência da existência de outros universos culturais,
outras maneiras de viver e de entender o mundo. Numa visão cada vez mais pluralista
e globalizada do mundo, é importante encorajar nos alunos uma atitude aberta e
reflexiva nos contactos que estabelecem, fomentando a exploração de novas áreas de
conhecimento cultural, linguístico e pessoal.
Tendo em conta a importância da língua inglesa no mundo e a sua influência em
Portugal, pretende-se que, durante esta visita, os alunos se demonstrem utilizadores
independentes desta língua, bem como tenham possibilidade de contactar com a
sociedade e cultura que a ela são intrínsecas, durante os passeios, visitas guiadas, e
outras saídas, bem como durante a sua estadia no hotel.
Pretende-se que, com esta visita, os alunos do programa 60+ possam interagir
directamente com o património cultural anglo-saxónico e também da humanidade,
através da visita de locais de interesse cultural mundial tais como: museus, palácios,
igrejas, mercados e parques verdes de importância e renome mundial.
Londres, enquanto uma das maiores capitais europeias, concentra uma grande
variedade de ofertas culturais, da qual se pretende que falantes e não falantes do

inglês tenham possibilidade de conhecer, sendo este o motivo da extensão do convite
a todos os alunos do Programa IPL60+.

Programa de viagem
1º Dia – 20/05/2011 – Lisboa / Londres
7:30 - Comparência no Instituto Politécnico de Leiria
Partida para o aeroporto de Lisboa, Check-in e às 10h00 partida no voo BA 501
(11:00) com destino a Londres.
Chegada pelas 13h40.
Alojamento em regime de APA no Hotel King Solomon.
19:00 Caminhada pela cidade - anoitecer romântico
2º Dia – 21/05/2011
Pequeno-almoço no Hotel King Solomon.
Dia inteiramente livre para actividades de carácter pessoal ou participar em excursões
facultativas.
7:30 am Prof. Sandra e Prof. Marilia estão na porta do Hotel para ir ao Mercado de
Portobello
3º Dia – 22/05/2011
Pequeno-almoço no Hotel King Solomon.
9:30- Tour de 4 horas com guia privado em espanhol ou português
4º Dia – 23/05/2011 – Londres / Lisboa
5:30 Saída do Hotel em autocarro para o Aeroporto - transfer
Embarque e às 07h00 partida no voo BA 500 (7:35) com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa pelas 10h15. Partida para o Instituto Politécnico de Leiria.

Alunos do Programa IPL60+ inscritos
Para além das professoras da unidade curricular de inglês, MARILIA PIMENTA
(formadora) e SANDRA ROJAS (voluntária), estão inscritos os seguintes alunos do
Programa IPL60+:
MARIA CONCEIÇÃO DIAS
ALBERTINA SANTOS
REGINA SANTOS

MARIA CARVALHO
MARIA OLINDA VIEIRA
MARIA JOSÉ VIEIRA
MARIA TERESA SANTOS MARCELINO
ARNALDO ESTANQUEIRO
MARIA ALZIRA ESTANQUEIRO
MARIA CARRUÇO
AUGUSTO CARRUÇO
JOSÉ PEREIRA BERNARDINO
JOSÉ MATIAS
ALBINA SANTOS
ROSE MARIE CRESPO
MARIA LURDES FERNANDES
NATÁLIA GOUVEIA
ERNESTO DE JESUS GASPAR
MARIA SILVA ANTÓNIO GASPAR

ANEXO 14

Maio de 2011

IPL 60+

PHOTO REPORT – LONDON TOUR

Foto-Relatório – Visita a Londres | Inglês Iniciação - Gramática

Photo Report
Visit to London
On May, twentieth (20th) two thousand and eleven (2011), we departed from IPL
– Leiria at half past seven, on the bus to Lisbon Airport.
We checked in at half past nine and, at eleven o’clock, we took off in flight BA –
501.
We had lunch on the plane.
Before landing, we circled Heathrow three times.
We landed and checked out at around two p.m.
Sandra exchanged Euros into Pounds and bought the tube daily tickets for the
group.
We went into the tube station and caught the train to Piccadilly Circus. At
Piccadilly Circus, we changed lines to the northern line and went to Golders
Green, to King Solomon hotel.

We checked in, refreshed ourselves and went out at a
quarter past six.
We headed to Leicester Square to meet a tourist guide
that took us on a nightfall tour.
During the tour, we visited Trafalgar Square, passing
through The Mall. We saw the Nelson’s Column and
the fountain.

2

We visited the Admiralty Arch.

We saw the Bunker of London and the house of the Mayor of the City.

We visited St. James Park.

3

We passed by the Royal Cavalry Houses.

We saw Downing Street, where the Prime Minister, James Cameron, lives.

We passed by Green Park, St. Paul’s Cathedral and St. James Park on our left.

4

Straight ahead, we saw Buckingham Palace and Queen Victoria’s Memorial.

5

Finally, we saw Westminster Abbey, the Parliament Houses and Big Ben.

The tour ended and we went to dinner. After dinner, we went back to the hotel
by tube and this was the end of our first day in London.

On the second day, Saturday, we left at half past seven, by tube, to Portobello
Road Market.

6

A group stayed at the street market until two p.m. and, another group went to
visit Notting Hill and Holland Gardens.

At half past two p.m., we met at the Notting Hill Gate Underground Station
entrance.

We
got
off
the
underground
at
High
Street Kensington station,
went down High street,
where the embassies and
most expensive houses
are located.

7

We crossed Kensington Gardens towards Kensington Palace, where Princess
Diana lived. We saw the Diana Memorial Fountain and Diana Memorial Walk.

8

On our left, we were able to see part of Hyde Park and, at the end of the
garden, we saw Prince Albert Memorial and, behind it, Royal Albert Hall.

After this walk, we went to Westminster pier by bus. At the pier, we bought
tickets for a trip on the Thames (Westminster – Tower of London and back). We
left Westminster pier, passed under London Bridge and, because a passenger
ship was leaving, we had the privilege to watch the Tower Bridge elevate, as
well as passing under it as it went down.

9

We went off the boat at Tower of London, had a snack and went by foot to look
for a police station to report a robbery of a wallet.
We had dinner near the police station and, after that, we went back to the hotel
by tube.
Later that night, part of the group went for a bus trip to the centre of London.
Finally, everybody went to bed, to prepare for the third day.

10

On the third day we left the hotel at nine a.m. for a bus tour of London.
We crossed London, passing by the famous Abbey Road, through Paddington
until we got to the City.

11

We passed by St. Paul’s Cathedral and the Royal Courts of Justice; saw the
memorial erected to remember the great London fire and some of the buildings
that survived the fire.

We saw the Tower of
London
and
crossed
Tower Bridge. We passed
by the Globe Theatre and
Tate Modern, saw the
London Eye and crossed
the London Bridge.

We passed by Big Ben and the
Houses
of
Parliament,
Westminster Abbey and the New
Scotland Yard.

12

At eleven a.m., we stopped at Buckingham palace to watch the changing of the
guard.

We passed through one of London’s gates and through the place where London
was born, a few thousand years ago. This area is now the financial centre, so
we saw the buildings of some of the most important banks and financial
companies, including the Bank of England, passed by the “ink street”, where
most of the news companies were once located, passed by the university
buildings and by some guilds. We also passed by the Portuguese embassy.
We also visited the Chelsea district and passed by the houses of some of the
most important Londoner artists once lived and worked, and several other
important and historical places.
The visit ended near Harrods, at around one
p.m., after passing by some of the most important
monuments and museums of the city.

13

After a short visit to Harrods and having lunch, we gathered at a quarter past
two, divided into two groups: one group went to see the Victoria and Albert
Museum and the other went to the Natural History Museum.

14

At six p.m. the groups gathered at South Kensington and went back to the hotel
by bus.
After having dinner near the hotel, everybody went to bed, to prepare for the
early rise.
Our return was scheduled for half past seven a.m. on Monday, so we left the
hotel at half past four, by bus. We got to Heathrow airport at around half past
five, checked in and headed to the terminal. The plane left on time and we
landed in Lisbon at around half past ten. At half past twelve we were back in
Leiria, sound and save.
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Introdução
No presente ano lectivo (2010/2011), no âmbito da parceria existente entre a
Universidade de Mayores da Extremadura e o Instituto Politécnico de
Leiria, realizou-se de 16 a 21 de Maio um Intercâmbio entre os estudantes
do polo de Cáceres, Don Benito e Plasencia, daquela universidade, e os
estudantes do Programa IPL 60+.
Nesta iniciativa de troca de conhecimentos e partilha cultural, estiveram
envolvidos 16 estudantes seniores da Universidade de Mayores da
Extremadura e grande parte dos estudantes do Programa IPL 60+, que
acolheram e acompanharam os seus colegas espanhóis.
Este intercâmbio teve como finalidade dar a conhecer o nosso Programa,
assim como da cultura regional, através de um conjunto de atividades de
cariz educativo, lúdico e cultural.1.
É objetivo do presente relatório fazer uma breve avaliação dessas atividades,
bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social (SAS), do
Instituto Politécnico de Leiria.

1

Vide Anexo I.

Programa IPL 60+

2

Descrição das Atividades
O Intercâmbio teve início no dia 16 de Maio de 2011, pelas 13h00m, hora a
que chegaram os estudantes da Universidade de Mayores da Extremadura à
Pousadinha José Saramago.
Após a recepção e a acomodação das pessoas na Pousadinha, seguiu-se o
almoço no refeitório dos SAS, no Campus 1 (Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais).
Pelas 15h00m, decorreu o momento oficial da recepção aos estudantes e
responsáveis pelo intercâmbio, na sala de atos do IPL, presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Depois desta sessão solene os estudantes seniores foram acompanhados por
alguns docentes, discentes e colaboradores do Programa IPL60+, numa
pequena visita guiada pelo centro da cidade de Leiria.

Programa IPL 60+

3

O segundo dia do intercâmbio, 17 de Maio, começou com uma aula de dança,
leccionada pela Doutora Isabel Varregoso e pela Dr.ª Ana Comprido.
Após o almoço (refeitório do Campus 1) apresentou-se o filme: “Fados”, no
auditório 1 da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS).
O restante dia não teve qualquer outra atividade programada.

Programa IPL 60+
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No dia 18 de Maio, devido ao mau tempo, o programa sofreu algumas
alterações e a visita ao Castelo de Leiria, foi substituída por uma visita ao
MIMO (Museu de Imagem e Movimento).
Durante a tarde realizou-se uma visita ao Moinho de Papel, onde foi feita
uma pequena abordagem sobre a moagem do cereal, a produção do papel e o
fabrico do azeite, no séc. XIII.
Seguiu-se o seminário Gastronomia e Vinhos dirigido pelo Doutor Edgar
Lameiras, tendo decorrido posteriormente um lanche na sala VIP de
refeições cedida pelos Serviços de Ação Social.
Para concluir o dia realizou-se uma Maratona de Danças Latinas, no
Ginásio da ESECS.

Programa IPL 60+

5

O dia 19 de Maio começou com uma aula de História, leccionada pela Dr.ª
Dina Alves.
Seguidamente os estudantes visitaram a aula do projeto Trad’Inovações, a
fim de perceberem o seu funcionamento e de conhecerem o trabalho que tem
sido desenvolvido pelos estudantes seniores do Programa IPL 60+.
Ao início da tarde, visitámos o CDRsp (Centro para o Desenvolvimento
Rápido e Sustentado do Produto), pertencente ao IPL, sediado na Marinha
Grande.
Mais tarde, foi realizado um jantar de convívio organizado pelos estudantes
portugueses.

Programa IPL 60+
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No dia 20 de Maio, fez parte do Programa deste intercâmbio um roteiro
cultural pela região de Leiria, incluindo visitas a Fátima, Batalha, Nazaré,
São Martinho do Porto e Óbidos.

Programa IPL 60+
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O último dia do Intercâmbio (21 de Maio) culminou com um almoço de
despedida num restaurante da Golpilheira, organizado pelos estudantes do
Programa IPL 60+, que contou com a presença de uma Tocata da região.
Após o almoço, iniciou-se a viagem de regresso dos estudantes da
Universidade de Mayores da Extremadura.

Programa IPL 60+
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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 de toda a semana de
Intercâmbio, as fotografias das várias atividades realizadas e notas
informativas em relação às mesmas.

Relevância dos SAS para a concretização da iniciativa
Durante a planificação e a concretização desta iniciativa foi solicitado o
apoio dos SAS para a prossecução de serviços indispensáveis à estadia dos
estudantes da Universidade de Mayores da Extremadura. Nomeadamente o
alojamento na Pousadinha José Saramago, o fornecimento de refeições no
refeitório dos Serviços de Ação Social, a disponibilização do autocarro para
visitas culturais e a reserva da Sala VIP para atividades pontuais.
Todos os serviços foram fornecidos com a devida eficácia e rapidez. A
satisfação foi exteriorizada por todos os estudantes participantes neste
Intercâmbio.

Programa IPL 60+
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ANEXOS
ANEXO I – Programa Intercâmbio
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ANEXO 16

APÊNDICE I – Planificação da Actividade: Tardes de Tertúlia e Convívio

Actividade: Tardes de Tertúlia e Convívio
Descrição da Actividade: Criar espaços de convívio onde serão desenvolvidas
dinâmicas de grupo, numa fase inicial e, posteriormente, conversas/debates sobre alguns
temas propostos pela responsável da actividade ou pelos alunos. Cada aluno terá um
determinado tempo para falar sobre o tema em questão e no fim, será concedido tempo a
todos para expressarem a sua opinião acerca do que foi dito e para uma breve avaliação
de cada sessão.

Nº de Sessões: 5 Sessões (Quinzenalmente)
Duração: 1h30m
Nº de Elementos: A confirmar

Objectivos:


Proporcionar momentos de desenvolvimento pessoal e interpessoal;



Promover a interacção e o diálogo com os outros;



Incentivar a liberdade de expressão e adopção de uma postura crítica;



Fomentar a partilha de experiências e opiniões;



Desenvolver a capacidade de comunicação em público;



Proporcionar momentos de aprendizagem;



Proporcionar a socialização em diversos contextos.

Calendarização: Terças-Feiras, das 14h30m às 16h00m;
Dias: 29 de Março; 12 e 26 de Abril; 17 e 24 de Maio; e 7 de Junho, do presente ano de
2011.

Plano da Sessão 1

Data: 29 de Março de 2011
Hora: Das 14h30m às 16h00m
Local: Sala de Convívio do Programa IPL60+
Dimensão do Grupo: +/- 15 Elementos

Objectivos

Actividade
Auto-Apresentação:

Materiais

Específicos
Os -

Proporcionar

moderadora

em

círculo.

apresenta-se

A recíproco

o

o - Bola Pequena 15 Min.

elementos do grupo devem estar conhecimento
sentados

Duraçã

(de Ténis ou
no Andebol).

em primeiro encontro de

primeiro lugar e convida os grupo;
participantes a fazerem o mesmo. -

Estimular

a

Devem dizer o nome e tudo o que memória;
desejam acerca de si, passando a -

Predispor

os

bola a quem queiram que se participantes para o
apresente de seguida. No final das trabalho de grupo.
apresentações devem passar a
bola a quem lhe passou a si
dizendo o que essa pessoa revelou
sobre si mesma.

Auto-Retrato: É distribuído a -

Estimular

o - Folhas A4;

cada participante uma folha A4 e conhecimento

- Lápis;

um lápis, convidando-os a fazer mútuo;

- Revistas;

um desenho ou a escrever uma - Promover o diálogo - Cola;
frase representativa de si próprio e

a

comunicação - Tesouras.

ou que descreva a sua maneira de entre os elementos

1h

ser ou sentir. Os trabalhos são do grupo;
entregues à moderadora que os
faz

circular

por

todos

os

elementos do grupo, devendo
estes

exprimir

considerações

as
acerca

suas
da

personalidade do autor. Por fim, a
moderadora convida o autor a
revelar o seu trabalho e a explicar
o porquê do desenho ou frase.

Discussão
Sessão

Livre

acerca

da - Avaliar a sessão.

15 Min.

Plano da Sessão 2

Data: 12 de Abril de 2011
Hora: Das 14h30m às 16h00m
Local: Sala de Convívio do Programa IPL60+
Dimensão do Grupo: +/- 15 Elementos

Objectivos

Actividade

Específicos

“As paixões da minha vida”: São

disponibilizadas

imagens

que

Materiais

Estimular

o - Imagens;

Duraçã
o
1h15m

várias conhecimento

retratem

várias mútuo;

ocupações, actividades de lazer e - Promover o diálogo
entretenimento, entre outras, em e

a

comunicação

que os alunos devem escolher entre os elementos
aquela

com

identificam

que

para

mais

falar

se do grupo;

acerca - Tomar consciência

daquilo que mais gostam de fazer da

postura

que

e partindo daí, cada um deve assume na vida, da
pronunciar-se acerca das paixões capacidade

de

se

da sua vida. Para que haja uma expor e das próprias
maior interacção, a moderadora inibições.
faz o mesmo para iniciar a
actividade e tentar desinibir os
alunos.

Discussão
Sessão

Livre

acerca

da - Avaliar a Sessão.

15 Min.

Plano da Sessão 3

Data: 26 de Abril de 2011
Hora: Das 14h30m às 16h00m
Local: Sala de Convívio do Programa IPL60+
Dimensão do Grupo: +/- 15 Elementos

Objectivos

Actividade
“Os

meus

Materiais

Específicos

medos”:

São -

Estimular

o -

Saco

elaborados vários papéis, cada um conhecimento

Pano;

deles com um receio/medo escrito mútuo;

- Papéis;

Duraçã
o

de 1h

(por ex. solidão, morte, etc.). Os - Promover o diálogo - Caneta.
papéis são colocados num saco de e

a

comunicação

pano e baralhados, cada aluno tira entre os elementos
um papel e menciona qual o do grupo;
receio/medo

que

lhe

saiu, - Tomar consciência

devendo dizer se é um dos seus da

postura

que

temores, porquê, e sendo ou não assume na vida, da
sendo, se tem mais alguns e quais. capacidade

de

se

Todos os elementos do grupo expor e das próprias
farão este processo, um de cada inibições.
vez.

Relaxamento:

A

moderadora - Favorecer a cada - Cadeiras;

convida os alunos a sentarem-se participante
comodamente
dispostas
prosseguindo

nas

um - Rádio;

cadeiras estado

em

de - Cd´s.

círculo, relaxamento,

com

algumas de

indicações

para

que

participantes

relaxem.

capaz

facilitar

os contacto

Depois mesmo;

o

consigo

15 Min.

destas indicações, a moderadora -

Estimular

um

fica em silêncio durante alguns estado de calma, de
momentos, para dar tempo aos modo a proporcionar
alunos de entrar em contacto um maior à vontade
consigo mesmos e aliviarem a entre os alunos.
tensão. Por fim, são dadas umas
últimas instruções de relaxamento
para terminar a actividade.

Discussão
Sessão

Livre

acerca

da - Avaliar a Sessão.

15 Min.

Plano da Sessão 4

Data: 10 de Maio de 2011
Hora: Das 14h30m às 16h00m
Local: Sala de Convívio do Programa IPL60+
Dimensão do Grupo: +/- 15 Elementos

Objectivos

Actividade

Materiais

Específicos

“Os meus Projectos de Vida”: -

Estimular

o - Projector;

Os alunos irão assistir a um conhecimento

- Computador;

pequeno

- Filme.

filme

sobre

idosos, mútuo;

Duraçã
o
1h15m

usando este como ponto de - Promover o diálogo
partida para falarem sobre os seus e

a

comunicação

projectos de vida. Todos os entre os elementos
alunos deverão participar falando do grupo;
sobre quais são os seus projectos - Tomar consciência
para o futuro, o que lhes falta da

postura

que

concretizar para que se sintam assume na vida, da
realizados.

capacidade

de

se

expor e das próprias
inibições.

Discussão
Sessão

Livre

acerca

da - Avaliar a Sessão.

15 Min.

Plano Sessão 5

Data: 24 de Maio de 2011
Hora: Das 14h30m às 16h00m
Local: Sala de Convívio do Programa IPL60+
Dimensão do Grupo: +/- 15 Elementos

Objectivos

Actividade

Materiais

Específicos

- Dinâmica do Complemento: A -

Estimular

o - Folhas A4;

moderadora entrega o texto “O conhecimento

- Canetas;

todo

-

da

vida”

aos

alunos, mútuo;

Duraçã
o
1h15m

Fotocópias

delimitando 30 minutos para a - Promover o diálogo do Texto “O
leitura

e

para

que

cada e

comunicação todo da vida”;

a

participante continue as frases entre os elementos - Rádio;
iniciadas

no

Posteriormente,

- Cd’s.

texto. do grupo;
existe

um -

Reflectir

sobre

levantamento sobre o tipo de aspectos da vida;
respostas que apareceram. Estas - Perceber pontos de
serão interpretadas por todos os vista comuns;
elementos do grupo.

-

Estimular

capacidade
escutar,

a
de

criar

e

interpretar;
- Analisar valores
comuns,
inquietações

e

desejos.

Discussão
Sessão

Livre

acerca

da - Avaliar a Sessão.

15 Min.

ANEXO 17

Município de Cantanhede
Turismo de Cantanhede

Visita Cultural a Cantanhede - Instituto Politécnico de Leiria

Programa
Dia 21 de Junho de 2011

09h15

Visita à Vila de Ançã

10h30

Visita Guiada ao Museu da Pedra

11h15

Visita Panorâmica à cidade de Cantanhede

11h30

Visita Panorâmica à Pocariça

11h45

Visita ao Biocant Park

12h15

Visita Guiada à Capela da Varziela – Monumento Nacional

13h00

Almoço na Adega Cooperativa de Cantanhede (com Visita Guiada à Adega)

15h00

Saída de Cantanhede em direcção à Praia Fluvial de Olhos da Fervença

15h20

Visita à Praia Fluvial de Olhos da Fervença

15h40

Saída de Olhos da Fervença em direcção à Praia da Tocha

16h00

Visita Panorâmica à Praia da Tocha

17h30

Fim da Visita na vila da Tocha

______________________________________________________________________________
turismo@cm-cantanhede.pt

ANEXO 18

Festa de Encerramento Ano Lectivo – Programa IPL 60+
30/06/2011

Programa:



Sessão Solene (17h) (Auditório 1)
- comunicação de encerramento: Prof. Doutor Luís Barbeiro;
- considerações gerais sobre o ano lectivo: Prof. Doutora Isabel Varregoso e
Prof. Doutora Luísa Pimentel
- entrega de diplomas aos alunos do Programa IPL 60+



Arraial Santos Populares (Campo de Jogos, ESECS)
- sardinhada, grelhados, vinhos, etc…;
- marchas populares: alunos de dança do Programa IPL 60+;
- baile popular;
- música ao vivo.

ANEXO 19

Actividade Educativa – Redução de Sacos Plásticos

No âmbito da disciplina de Educação Ambiental, no curso de Educação Social,
no 2º ano, iremos realizar um projecto educativo. Para tal, decidimos recorrer ao
programa do IPL 60+ para realização do mesmo.
O projecto terá como objectivo reduzir o número de sacos plásticos e a também
incentivar esta medida de redução, para isso, propomos fazer sacos de tecido
reutilizando roupas velhas, mais propriamente, camisolas ou t-shirts que já não sejam
utilizadas.
Para a realização da actividade, será necessário que os participantes tragam a sua
peça de roupa, o resto do material ficará a cargo do grupo dinamizador. Os participantes
só irão realizar o corte e fazer um pequeno alinhavo, sendo o reforço final realizado pelo
grupo utilizando uma máquina de costura.
O produto final será entregue a cada participante após a apresentação do trabalho
à turma e ao professor, para que estes possam observar o produto final.
O grupo gostava de poder realizar a actividade no dia 1 de Junho visto que, a
entrega está marcada para o dia 7. Quanto ao horário, estamos disponíveis, das 9 horas
às 17 horas.
Agradecemos a colaboração para a realização desta actividade, as alunas:

Ana Cristina Salgueiro
Ana Francisca Lomba
Cátia Patrícia Ribeiro.

