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INTRODUÇÃO

O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2012/2013, bem como efetuar a
descrição e a avaliação das atividades realizadas neste período.
O corpo do documento contempla um conjunto, sucinto e sistematizado, de elementos
considerados essenciais para caracterizar e avaliar as atividades realizadas. Para uma
informação mais completa e detalhada, apresentam-se anexos com elementos
complementares, realizados pelos responsáveis pelas várias atividades e projetos.
As atividades decorreram de acordo com o calendário letivo (anexo nº1) e os horários
específicos (anexo nº2) definidos pela coordenação, em articulação com os
responsáveis pelas várias iniciativas.
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CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
1.1.

Evolução do número de estudantes

Gráfico nº1 - distribuição do nº de estudantes
pelos semestres letivos
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Como se percebe pelos dados constantes no gráfico n.º 1, o número de estudantes
inscritos no Programa cresceu de forma significativa até ao 1º semestre do ano letivo
2011/2012, iniciando-se, a partir dessa data, uma tendência de decréscimo da procura.
No ano letivo a que se reporta este relatório (2012/2013), por referência aos
semestres anteriores, verificamos uma diminuição do número de inscrições.
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1.2.

Distribuição dos estudantes por género

Gráfico nº 2
Nº de estudantes por género
1º semestre 2012-2013
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Gráfico n.º 3
N.º de estudantes por género
2.º Semestre 2012-2013
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Como podemos constatar através dos gráficos n.º 2 e n.º 3, o Programa IPL60+ é
procurado predominantemente por estudantes do sexo feminino, representando 67%
dos inscritos em ambos os semestres. Esta tem sido uma constante desde o início do
Programa.

1.3.

Distribuição dos estudantes por idade
Gráfico nº 4
Nº de estudantes por idades
1º semestre 2012-2013
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Gráfico nº5
Distribuição do nº de estudantes por idades
2º semestre 2012/2103
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Os estudantes que frequentaram o Programa no ano letivo em análise tinham idades
compreendidas entre os 57 e os 78 anos, no primeiro semestre, e entre os 55 e os 78
anos, no segundo semestre, sendo que a sua maioria pertencia à faixa etária dos 60-69
anos (70% no primeiro semestre e 62,6% no segundo semestre). Não é, portanto, uma
população muito envelhecida.

1.4.

Distribuição dos estudantes por habilitações literárias
Gráfico nº6
Distribuição dos estudantes por habilitações literárias
1º semestre de 2012/2013
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Gráfico nº7
Distribuição dos estudantes por habilitações literárias
2º semestre 2012/2013
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Os níveis de escolaridade com maior representatividade entre os estudantes inscritos
no 1º semestre de 2012/2013 são a licenciatura (31%), o 3º ciclo do ensino básico
(28%) e o ensino secundário (18%). No 2º semestre o padrão mantem-se: licenciatura
e 3º ciclo do ensino básico, ambos representando 29% dos estudantes, e o ensino
secundário, representando 19%.
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1.5.

Distribuição dos estudantes por profissão exercida

Gráfico nº 8
Distribuição dos estudantes por profissões
1º semestre 2012/2013
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Relativamente à forma como os estudantes se distribuem pelas principais categorias
profissionais (segundo a classificação utilizada pelo IEFP) antes da passagem à reforma,
destaca-se, no 1º semestre, a categoria dos Técnicos e Profissionais de Nível
Intermédio (31%) e a categoria do Pessoal Administrativo e Similares (30%). Realça-se,
ainda, o peso dos Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (17%) e os
Quadros Superiores e Dirigentes (8%).
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Gráfio nº 9
Distribuição dos estudantes por Profissões
2º semestre 2012/2013
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No que respeita ao segundo semestre, o padrão relativo à forma como os estudantes
se distribuem pelas principais categorias profissionais mantem-se. Destacam-se os
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (31%), o Pessoal Administrativo e
Similares (27%) e os Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (16%).
É de sublinhar a grande diversidade de profissões verificada, de tal forma que as
categorias dos Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas e a
dos Trabalhadores Não Qualificados são as únicas em que não estão representados
estudantes do IPL60+.
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1.6.

Distribuição dos estudantes por local de residência

Gráfico nº 10
Distribuição dos estudantes por concelho
de residência - 1º semestre 2012/2013
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Gráfico nº11
Distribuição dos estudantes por concelho
de residência - 2º semestre 2012/2013
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Quanto ao concelho de residência, a grande maioria dos estudantes inscritos no ano
letivo de 2012/2013 reside no concelho de Leiria (98% em ambos os semestre) e os
restantes em concelhos próximos. O local de residência parece estar relacionado com
as preferências em relação às escolas frequentadas. Assim, como se poderá verificar
nos gráficos que se seguem, os seniores escolhem as unidades curriculares das
licenciaturas ministradas nas escolas localizadas em Leiria (Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologia
e Gestão) em detrimento das unidades curriculares das escolas localizados em Caldas
da Rainha (Escola Superior de Artes e Design) e em Peniche (Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar).
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1.7.

Distribuição dos estudantes por escola do IPL

Gráfico nº 12
Distribuição dos estudantes por Escola
1º semestre 2012/2013
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Gráfico nº 13
Distribuição dos estudantes por Escola
2º semestre 2012/2013
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Em ambos os semestres, as escolhas dos estudantes que se inscreveram no Programa
recaíram nas licenciaturas ministradas pela Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais (95%), seguidas da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (4%) e da Escola
Superior de Saúde (1%).
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1.8.

Distribuição dos estudantes por licenciatura
Gráfico nº 14
Distribuição do nº de estudantes por curso
1º semestre 2012/2013
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Gráfico nº 15
Distribuição dos estudantes por curso
2º semestre 2012/2013
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Como se percebe pelos gráficos, a escolha dos seniores recai sobre um número muito
diversificado de áreas científicas. As licenciaturas que acolheram um maior número de
estudantes no 1º semestre de 2012/2013 foram Comunicação Social e Educação
Multimédia (CSEM), Educação Básica, Animação Cultural e Relações Humanas e
Comunicação Organizacional (RHCO).
No que concerne ao 2º semestre, a diversidade de licenciaturas escolhidas continua
muito significativa, predominando a preferência pelas unidades curriculares de
Comunicação Social e Educação Multimédia, seguida de Educação Social, Animação
Cultural e Educação Básica.
De salientar que o nº de inscrições em cursos é superior ao nº total de estudantes,
uma vez que há pessoas que escolhem unidades curriculares de vários cursos em
simultâneo. De realçar, também, o recente interesse em unidades curriculares do
curso de Tradução e Interpretação em Português/Chinês e Chinês/Português

1.9.

Unidades curriculares (de licenciatura) mais escolhidas

Tabela 1 – Unidades curriculares mais escolhidas no 1º Semestre 2012-13

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Castelhano I – Anual

12

História de Portugal

7

Temas do Mundo Contemporâneo

6

Literatura para a Infância

5

Antropologia Social I

4

Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa

4

Expressão Musical

4

História Social e Política Contemporânea

4

Inglês I (A)

4

Políticas Educativas e Sociais

4

Psicologia Social

4

Sociologia das Organizações

4
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Tabela 2 – Unidades curriculares mais escolhidas no 2º Semestre 2012-13

Nome da Unidade Curricular

Nº de inscritos

Castelhano I – Anual

10

Literatura Portuguesa

9

Educação Ambiental

5

Estudos Urbanos

5

Gerontologia

4

História Universal do Séc. XX

5

Técnicas e Terapias em Saúde e Bem-Estar

5

Dinâmicas de Grupos e Animação Sociocultural

4

Sociedades e Culturas Contemporâneas

4

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

1.10.
Estudantes que se submeteram a avaliação e respetivas
classificações
Um dos traços que se mantem constante no Programa é a fraca adesão dos seniores à
avaliação no âmbito das unidades curriculares de licenciatura, sendo que as unidades
curriculares específicas do Programa não contemplam formas de avaliação.
No 1º semestre, somente 7,1% dos estudantes realizaram provas. No 2º semestre a
percentagem foi ainda mais reduzida - 5,5%.
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Tabela 3 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 1º Semestre 2012-13

Identificação do estudante

Estudante A

Estudante B

Estudante C
Estudante D
Estudante E

Estudante F
Estudante G

Unidade Curricular

Classificação obtida

Gestão de Dados de Saúde I

16

Inglês

13

Métodos e Técnicas de Investigação em
Ciências Socias

14

Psicologia Social

8

Psicologia Social

4

Antropologia Social

17

Comunicação em Língua Portuguesa

13

Escrita Criativa

12

Políticas Educativas e Sociais

18

Atividade Física Adaptada

13

Políticas Educativas e Sociais

16

História da Educação Social

15

Sociologia das Organizações

14

Políticas Educativas e Sociais

16

História da Educação Social

15

Sociologia das Organizações

14

História da Educação Social

15

Tabela 4 – Estudantes que se submeteram a avaliação no 2º Semestre 2012-13

Identificação do estudante

Estudante A
Estudante B
Estudante C

Estudante D

Estudante E

Unidade Curricular

Classificação obtida

Educação Ambiental

16

Sociologia das Migrações

12

Educação Ambiental

16

Sociologia das Migrações

12

Educação Ambiental

17

Psicossociologia das Organizações

15

Língua Estrangeira - Castelhano

8

Inglês Empresarial I

14

Sociologia da Comunicação

15

Tecnologias de Sistemas de Informação

18

Inglês

12
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1.11.

Nº de unidades curriculares frequentadas por estudante

Os estudantes podem inscrever-se em 5 unidades curriculares ou projetos por
semestre, mas, a grande maioria inscreve-se em 2 ou 3 unidades, sendo,
habitualmente, uma de licenciatura e uma ou duas específicas do IPL60+.

Tabela 5 – Nº de Unidades Curriculares frequentadas no 1º Semestre 2012-13

Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

3

3,1%

2 Unidades Curriculares

50

51%

3 Unidades Curriculares

34

34,6%

4 Unidades Curriculares

8

8,2%

5 Unidades Curriculares

3

3,1%

Total

98

100%

Tabela 6 – Nº de Unidades Curriculares frequentadas no 2º Semestre 2012-13

1.12.

Nº de Unidades Curriculares

Nº de inscritos

Percentagem

1 Unidade Curricular

2

2,2%

2 Unidades Curriculares

55

60,4%

3 Unidades Curriculares

28

30,8%

4 Unidades Curriculares

4

4,4%

5 Unidades Curriculares

2

2,2%

Total

91

100%

Motivações para frequência do Programa

De modo a conhecer os motivos que estão na origem da procura do Programa, foi
solicitado aos seniores, durante o período de inscrições no 2º semestre, que
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respondessem a uma questão aberta: Diga-nos, por favor, qual o principal motivo que
o leva a frequentar o IPL60+?
A pergunta foi distribuída, por escrito, a todos as pessoas que se inscreveram no 2º
semestre, mas só 54 devolveram a resposta, o que equivale a 59,3% do universo.
Apesar da pergunta solicitar que fosse indicado um motivo para a frequência, algumas
respostas apontam dois ou mesmo três motivos diferentes. Assim, identificámos 92
opções de resposta. As categorias de análise foram criadas a posteriori, agrupando
respostas com conteúdos semelhantes.

Tabela nº7 – Motivações para frequência do Programa - estudantes inscritos no 2º
semestre de 2012/2013
Motivos apontados para a frequência do Programa

Nº de

IPL60+

respostas

Percentagem

Aprendizagem

39

42,4%

Convivência

28

30,4%

Estímulo Intelectual

7

7,6%

Ocupação de tempo livre

5

5,4%

Manutenção de uma vida ativa

5

5,4%

Prática de exercício físico

3

3,3%

Aprendizagem em Novas Tecnologias

2

2,2%

Sentimento de Utilidade

1

1,1%

Criação de amizades

1

1,1%

Informações positivas sobre o Programa

1

1,1%

92

100%

Total de respostas

Podem-se identificar 2 tipos de motivações dominantes: a aprendizagem (42,4%) e a
convivência (30,4%). Ainda que tenham sido autonomizados pela sua especificidade,
existem outros tipos que se relacionam com os dois anteriores. Assim, podemos dizer
que as motivações relacionadas com as necessidades de aprendizagem, às quais
agrupamos o estímulo intelectual e a aprendizagem de novas tecnologias,
18

representam 52,2% das respostas; enquanto as motivações relacionadas com a
convivência, às quais agrupamos a criação de amizades, representam 31,5%.

De realçar ainda os 10,8% de pessoas que indicam a importância da ocupação de
tempo livre e a necessidade de manutenção de uma vida ativa.

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

2.1.

Atividades regulares
Tabela 8 – Unidades curriculares e projetos sujeitos a pagamento
ATIVIDADES SUJEITAS A PAGAMENTO

ATIVIDADES
TRAD’INOVAÇÕES
(2 sessões semanais)

RESPONSÁVEIS
Paula Cainço (docente ESECS)

N.º de inscritos
1.º semestre 2.º semestre
17

15

6

11

22

21

(programa em anexo nº5)

Sidolina Santos (docente
ESTG)

TIC 3 – Intermédio
(2 sessões semanais)

Sandra Leal (docente ESECS)

23

16

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

(programa em anexo nº4)
TIC 2 – Intermédio
(2 sessões semanais)

Paula Cabecinhas (estagiária
ES), Andreia Carrasqueiro
(FASE) e Stephanie Ribeiro
(voluntária)

(programa em anexo nº6)
19

INGLÊS INICIAÇÃO
(2 sessões semanais)

(programa em anexo nº7)
INGLÊS INTERMÉDIO
(2 sessões semanais)

(programa em anexo nº8)
ATIVIDADE FÍSICA
(3 sessões semanais)

(programa em anexo nº9)

Marília Pimenta (docente
ESECS)

14

14

Jean Mercereau (docente
ESTG)

20

13

Joaquim Esperança (docente
ESECS)

29

25

A unidade curricular específica do Programa mais procurada continua a ser TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação), tendo-se constituído 3 turmas no ano
letivo em análise (uma de iniciação e duas de nível intermédio). Ainda nesta área,
destaca-se a continuidade do projeto Trad’Inovações, que trabalha a partilha de
conhecimentos sobre a história local, através da construção de blogues (ver elementos
sobre os blogues em anexo nº 10). No presente ano letivo este projeto realizou-se em
parceria com o Projeto PEOPLE – Pedagogic Evolution with Online Personal Learning.
Concomitantemente, mantem-se o elevado interesse pela aprendizagem da língua
inglesa. Para além da turma de Inglês Iniciação, foi constituída uma turma de Inglês
Intermédio. Foi também mantido o Inglês Conversação, como complemento à
aprendizagem, com sessões preparadas e conduzidas pela formadora de inglês
iniciação.
Para lecionar estas unidades curriculares, foram contratados docentes com
competências na área. No caso particular da UC TIC Iniciação, para a qual não foi
contratado um docente, tivemos a colaboração de uma estudante de licenciatura
colocada através do Programa FASE. Foi ainda possível contar com a colaboração de
jovens estudantes das licenciaturas que, a título voluntário, apoiaram os seniores no
seu processo de aprendizagem.

20

Tabela 9 – Atividades e Projetos gratuitos

ATIVIDADES GRATUITAS
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

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

ORALIDADE EM INGLÊS
(2 sessões semanais)

Marília Pimenta (docente IPL60+)

14

12

DANÇA
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da
ESECS – colaboração voluntária)

22

17

Manuel Filipe Rocha (voluntário)

-

22

Participação
livre de
inscrição
Participação
livre de
inscrição

Participação
livre de
inscrição
Participação
livre de
inscrição

8

8

-

6

-

10

Antonieta Heitor (voluntária)

9

8

Gil Gomes (Estagiário de DBE)

-

Participação
livre de
inscrição

Sérgio da Silva (voluntário)
Teresa Proença (voluntária)

-

17

Hugo Miroto (estagiário de CSEM)

-

6

TUNA 60+
(2 ensaios semanais)
(anexo nº11)
PROJETO “SAÚDE PARA TODOS”
(anexo nº12)

Alice Governo (aluna IPL60+)

CICLO DE SEMINÁRIOS
Fundamentos de Economia e
Temas da Sociedade
Contemporânea (anexo nº13)

Mário Marques da Cruz
(voluntário)

SESSENTA PÁGINAS OU MAIS Clube de Leitura e de Escrita
(sessões quinzenais)
(anexo nº14)

Susana Faria (docente ESECS,
colaboração voluntária)
Catarina Menezes (docente ESECS,
colaboração voluntária)
Maria José Reis (aluna IPL60+)

PROJETO 60+20=TI
Em articulação com a licenciatura Inês Conde (docente ESECS)
em Tradução e Interpretação Paula Cabecinhas (estagiária de ES)
Chinês/Português (anexo nº15)
OFICINA DE ARTES DECORATIVAS
(1 sessão semanal) (anexo nº16)
Paula Cabecinhas (Estagiária de ES)
OFICINA DE LAVORES
(1 sessão semanal)
PROJETO + MOVIMENTO E
CAMINHADAS ORIENTADAS
(2 sessões semanais) (anexo
nº17)
SESSÕES DE CONVERSAÇÃO EM
FRANCÊS
(1 sessão semanal) (anexo nº18)
PROJETO +CULTURA (não foi
concluído) (anexo nº19)
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A maioria das atividades identificadas na tabela nº9 é da iniciativa dos estudantes
seniores, de estudantes que realizam o estágio de licenciatura no âmbito do Programa
ou de voluntários que pretendem contribuir para aumentar a oferta cultural e
recreativa. Contámos, ainda, com a colaboração voluntária de docentes da ESECS, que
assumiram a responsabilidade de orientar os grupos que se constituíram em torno das
diferentes áreas de interesse. De realçar que os dados sobre o nº de inscritos se
reportam aos que, no início de cada semestre, manifestaram interesse em participar,
sendo que, em muitos casos, a frequência foi irregular.

2.2.

Atividades pontuais
Tabela 10 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2012-2013
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

2, 11 e 22 de outubro: Curso de Criação de um Álbum Sónia Rézio (estudante de mestrado em
de Fotografias no PowerPoint 2010, em ambiente de Ciências da Educação – Especialização em
Utilização Pedagógica das TIC. Trabalho
aprendizagem Blended-Learning (anexo nº20)
realizado sob a orientação da Prof. Rita
Cadima)
9 de novembro de 2012: Sessão de abertura do ano
Coordenação do Programa
letivo (ver anexo nº21)
12 e 13 de novembro de 2012: Visita de um grupo de
estudantes seniores espanhóis, no âmbito do 1º Prof. Filipe Santos (docente da ESECS –
Encontro Transnacional do Projeto PEOPLE – Pedagogic colaboração voluntária)
Evolution with Online Personal Learning, dando a
conhecer algum do património da região. (ver anexo
nº22)
27 de novembro de 2012: Participação na
Apresentação Pública do Projeto IPL (+) Inclusivo – 27 Coordenação do Programa
de novembro de 2012 (ver anexo nº23)
12 de dezembro de 2012: Lançamento do livro “Cantar
a amizade”, de Elisa Pinto (estudante do IPL60+) (ver Coordenação do Programa
anexo nº24)
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Tabela 11 – Atividades pontuais – 2.º semestre 2012-2013
ATIVIDADES
4 e 5 de abril de 2013: Passeio à Região de Resende

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES
Representantes dos estudantes do
IPL60+

9 de abril de 2013: Sessão de esclarecimento sobre Estudantes de Fisioterapia
menopausa. (anexo nº25)
Chá das Quintas – espaço de convívio mensal
(anexo nº26)

Paula Cabecinhas (estagiária ES)
Maria Luísa Fiúza (estudante IPL60+)

8 de maio de 2013 – participação na organização do Coordenação do Programa
colóquio Direitos Humanos e Cidadania (anexo nº27)
Rui Portugal (estudante IPL60+)
De 6 a 11 de maio de 2013 – Intercâmbio com UMEX
(anexo nº28)

Coordenação do Programa

22 de maio de 2013 – Participação de duas estudantes Elisa Pinto (estudante IPL60+)
seniores em Jornadas organizadas pela universidade Maria José Reis (estudante IPL60+)
sénior de Marinha Grande (anexo nº29)
Paula Cabecinhas (estagiária ES)
3 de junho de 2013 – Participação nas comemorações do Coordenação do Programa
dia mundial da criança, organizadas pela ESECS (anexo
nº30)
7 de junho de 2013 - Visita de crianças à turma de TIC2
(anexo nº31)

Prof. Sidolina Santos (docente ESTG)

18 de junho de 2013 - Exposição de trabalhos das Coordenação do Programa
oficinas criativas e de projetos (anexo nº32)
18 de junho de 2013 - Sessão de encerramento do ano Coordenação do Programa
letivo (anexo nº33)

As atividades pontuais, todas de caráter gratuito, foram propostas e dinamizadas pelos
estudantes do Programa, que se organizaram com o objetivo de usufruir de momentos
de convívio e enriquecimento cultural; por estagiários das licenciaturas ou dos
mestrados, que apresentaram diversas propostas no âmbito dos seus projetos de
estágio; ou ainda pelos docentes das unidades curriculares, que incluíram iniciativas
socioculturais nos seus programas.
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3- O IPL60+ COMO CAMPO DE TRABALHOS ACADÉMICOS
O Programa continua a suscitar o interesse de estudantes de licenciatura e de
mestrado, do IPL ou de outras instituições de ensino, para a realização de trabalhos no
âmbito de unidades curriculares ou para o desenvolvimento de estágios e de pesquisas
de mestrado.
Tabela 12 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

ENQUADRAMENTO

ORIENTADOR

2.º SEMESTRE
Paula Cabecinhas

Licenciatura em Educação Social

Luísa Pimentel

Gil Gomes

Licenciatura em Desporto e Bem-estar
Licenciatura em Comunicação Social e Educação
Multimédia

Ana Comprido

Hugo Miroto

Luísa Pimentel

Tabela 13 – Pedidos de colaboração Interna
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Entrevistas a 2 estudantes do Programa Trabalho para a UC de Métodos e Técnicas de
IPL60+
sobre
a
importância
da investigação social, do 2º ano da licenciatura
intergeracionalidade.
em Serviço Social.
Aplicação de questionários aos estudantes do
IPL60+ com o objetivo de determinar os
motivos que os turistas mais valorizam na
escolha de um destino turístico (cidade).

Doutoramento em Marketing e Comércio
Internacional
pela
Universidad
de
Extremadura, em Espanha, realizado pelo Prof.
Rui Martins, docente da ESAD.

Entrevistas a 3 estudantes do IPL60+ com o
objetivo de conhecer os hábitos de lazer na
velhice e o modo como contribuem para uma
maior satisfação com a vida.

Trabalho para a UC de Investigação em
Educação Social, do 1º ano do Curso de
Educação Social.

Entrevistas a dois estudantes do IPL60+ com Trabalho para Métodos e Técnicas de
o objetivo de compreender a importância da Investigação Social, do 2º ano do curso de
intergeracionalidade e se esta promove a Serviço Social.
partilha de experiências entre gerações.
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Tabela 14 – Dissertações de mestrado

TEMA

ÂMBITO DO TRABALHO

Programa IPL60+: contributos para o
desenvolvimento pessoal e social do cidadão
sénior

Estudo realizado por Sofia Menezes no
âmbito do mestrado em Educação e
Desenvolvimento Comunitário. Orientação de
Antónia Barreto.

Ser ativo no Programa IPL60+: um olhar sobre
as motivações e os impactos na vida
quotidiana dos estudantes seniores

Estudo realizado por Rita Paulos no âmbito
do Mestrado em Intervenção para um
Envelhecimento Ativo. Orientação de Luísa
Pimentel.

IPL60+ Viver: A Arte de Envelhecer entre Estudo realizado por Marisa Vieira no âmbito
Gerações
do Mestrado em Intervenção para um
Envelhecimento Ativo. Orientação de Luísa
Pimentel.

Associação da Aptidão Física Funcional com a Estudo realizado por Neiza Mendes no
Qualidade de Vida e a Capacidade de âmbito do mestrado em Intervenção para um
Processamento Visual
Envelhecimento Ativo. Orientação de Luís
Coelho.

4 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS
4.1 - Disseminação em eventos científicos
- Apresentação do Programa IPL60+ por uma estudante do mestrado em Intervenção
para um Envelhecimento Ativo, Alexandra Neves, na Conferência “Envelhecimento
Ativo e Solidariedade entre Gerações”, que se realizou em Aix-en-Provence (França),
em novembro de 2012. (anexo nº34)

25

- Apresentação do Poster "O Programa IPL60+: um caso singular de formação sénior
em contexto intergeracional", no III Congresso Internacional de Gerontologia e
Geriatria, organizado pela Escola Superior de Educação João de Deus, no âmbito da
iniciativa Portugal Maior – Encontro Internacional para o Envelhecimento Ativo, e que
decorreu entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2012. (anexo nº35)

- Participação da coordenadora na tertúlia "Demografia e Envelhecimento Ativo Reflexão e Práticas na Região", organizada pela NERLEI (Associação Empresarial da
Região de Leiria), no âmbito do ciclo de tertúlias "Diálogos com a Região", que se
realizou no dia 14 de junho de 2013, em Leiria. A participação nesta iniciativa teve por
objetivo discutir a relevância do Programa IPL60+ para a região. (anexo nº36)

- Apresentação do Poster "O Programa IPL60+: um caso singular de formação sénior
em contexto intergeracional", na Conferência Internacional para a Inclusão INCLUDIT, organizada pelo Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito do ano temático
IPL (+)Inclusivo, que decorreu nos dias 5 e 6 de julho de 2013. (anexo nº37)

4.2 - Divulgação nos meios de comunicação
Artigos de imprensa
- Programa IPL60+: oportunidades de aprendizagem, partilha e convivência
intergeracional. Artigo na Desafios – Revista de Desenvolvimento Regional, editada
pela NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.
http://60mais.ipleiria.pt/media-2/

- Artigo de divulgação na Politécnica nº30, Revista do IPL.
http://60mais.ipleiria.pt/media-2/
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Reportagens de Rádio

Realização de uma reportagem na rádio IPL a partir de entrevistas a participantes na
oficina de lavores. Disponível em: http://60mais.ipleiria.pt/media-2/

4.3 - Divulgação em eventos externos
Presença na feira da cidade, que decorreu durante o mês de maio. Em articulação com
a Câmara Municipal de Leiria e a APRE, Associação Portuguesa de Reformados e
Pensionistas, ocupámos um stand onde apresentámos e distribuímos material de
divulgação. A dinamização do espaço ficou a cargo de alguns estudantes do Programa,
que se voluntariaram para o efeito.

5 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PELOS ESTUDANTES SENIORES
De modo a conhecer a opinião dos estudantes sobre vários aspetos de organização e
funcionamento do Programa, realizámos um questionário. Este contemplava uma
grelha com 14 indicadores de avaliação. Solicitava-se aos seniores que, em relação a
cada um desses indicadores, se posicionassem numa escala de 1 a 5, sendo que 1
corresponde a discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. (Grelhas de análise de
dados em anexo nº38)
Responderam 49 pessoas, que representam 54% dos inscritos no 2º semestre de
2012/2013.
No gráfico que se segue sistematizamos os dados, agrupando as respostas negativas
num grupo e as respostas positivas em outro.
Globalmente percebe-se que os estudantes apresentam um grau de satisfação
bastante elevado em relação ao funcionamento do Programa. Em todos os indicadores
as respostas são maioritariamente positivas. Os que recolhem níveis de satisfação mais
elevados são os que se reportam ao modo como as pessoas foram acolhidas no IPL, ao
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atendimento eficaz nos serviços, ao relacionamento com os professores das unidades
curriculares e com os estudantes jovens, à relação entre a coordenação do Programa e
os seniores e, ainda, à adequabilidade das atividades recreativas e culturais. Os
indicadores em que os estudantes revelam um maior grau de insatisfação são os
relacionados com o valor das taxas que pagam pela frequência do Programa e a
adequabilidade da sala de convívio.

Gráfico nº 16
Avaliação da estrutura e organização do Programa IPL60+
2º semestre de 2012/2013
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CONCLUSÃO
No ano letivo a que respeita este relatório o número de seniores inscritos diminuiu,
por referência ao ano anterior. Os motivos subjacentes a esta diminuição não são
completamente conhecidos. Contudo, através de alguns testemunhos informais,
percebemos que os motivos financeiros estão subjacentes a algumas desistências,
especialmente quando ambos os elementos do casal frequentavam o Programa. Por
vezes, assistimos à desistência de um elemento do casal e à permanência do outro.
Ainda devido a fatores financeiros, mas também familiares, há avós que se dedicam
aos cuidados aos netos, interrompendo a frequência do Programa, ainda que
provisoriamente. Por fim, realçam-se os motivos relacionados com a saúde dos
inscritos ou de pessoas que lhe são próximas e com a consequente assunção do papel
de cuidadores.
O perfil dos seniores que procuram o IPL60+ mantem-se semelhante ao dos anos
anteriores: são preferencialmente mulheres, com idades compreendidas entre os 60 e
os 69 anos, com qualificações e profissões muito diversificadas, residentes em Leiria.
Esta constância prende-se, em grande medida, com a permanência da população alvo,
uma vez que muitos dos seniores frequentam o Programa há vários anos. Ainda assim,
é possível constatar uma certa renovação. Se tivermos por referência o último
semestre de 2011/2012, verificamos que há 12 novos alunos no início do ano letivo de
2012/2013. Por sua vez, se compararmos este 1º semestre de 2012/2013 com o 2º
semestre do mesmo ano, percebemos que há 7 novos alunos. Ou seja, tendo por
referência o semestre imediatamente anterior, verificamos que há uma taxa de
renovação de 12,2% no 1º semestre de 2012/2013 e uma taxa de renovação de 7,7%
no 2º semestre de 2012/2013.
A preferência pela frequência de unidades curriculares da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais também se mantém uma constante. A grande maioria das pessoas
frequenta unidades e projetos específicos do Programa e só uma percentagem
diminuta opta por frequentar exclusivamente unidades curriculares de licenciatura.
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A frequência de pelo menos uma UC de licenciatura continuou obrigatória no ano
letivo em análise. Esta obrigatoriedade prende-se com o cumprimento de um dos
principais objetivos do IPL60+: a promoção das relações intergeracionais. Este reforço
da intergeracionalidade tem sido uma aposta cada vez mais consolidada por iniciativas
que envolvem pequenos grupos de convívio ou de trabalho, mas também pela
presença regular de estagiários e voluntários que acompanham os seniores em todo o
tipo de iniciativas.
As maiores dificuldades que temos enfrentado neste percurso prendem-se com a falta
de recursos humanos para dar resposta às solicitações e exigências de um público tão
específico, particularmente com a falta de um colaborador regular no gabinete de
apoio para realizar o atendimento aos seniores e para dar apoio administrativo de
forma continuada.
No presente ano letivo, este trabalho de apoio à coordenação foi realizado por uma
colaboradora colocada pelo Centro de Emprego, através de um contrato de empregoinserção. Tivemos, ainda, a possibilidade de usufruir da colaboração de estudantes de
licenciatura e de mestrado ao abrigo do Programa FASE/SAS, em iniciativas pontuais
ou atividades regulares, como o acompanhamento de turmas de TIC.
Como vem sendo hábito, contámos com o contributo de docentes que
voluntariamente dinamizam projetos específicos, como o Clube de Leitura e de Escrita,
ou as aulas de Dança; e com jovens estudantes voluntários, que enriquecem as
atividades em que participam, pela energia que lhe imprimem, mas também a sua
formação, pela experiência inovadora que vivenciam.
Em síntese, podemos afirmar que o IPL60+ tem vindo a fortalecer os seus pilares de
intervenção e a reforçar o seu espaço e a sua vitalidade na comunidade académica, em
particular na ESECS, que tem sido a escola que mais recursos disponibiliza para a sua
concretização.
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ANEXOS
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ANEXO Nº1
CALENDÁRIO ESCOLAR
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PROGRAMA IPL60+
CALENDÁRIO ESCOLAR 2012/2013

1º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: entre 24 e 28 de setembro de 2012
- INÍCIO DO 1º SEMESTRE: 24 de setembro de 2012
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 22 de fevereiro de 2013

2º SEMESTRE
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: entre 25 de fevereiro e 1 de março de 2013
- INÍCIO DO 2º SEMESTRE: 25 de fevereiro de 2013
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 12 de julho de 2013

INTERRUPÇÕES LETIVAS
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 20 de dezembro de 2012 e 02 de janeiro de 2013
- INTERRUPÇÃO CARNAVAL: entre 11 e 13 de fevereiro de 2013
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 18 de março e 1 de abril de 2013

Poderão existir interrupções pontuais, de acordo com eventos que se realizem nas
Escolas do IPL.
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ANEXO Nº2
HORÁRIO DAS UNIDADES
CURRICULARES E ATIVIDADES DO
PROGRAMA
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
1º semestre 2012/2013

Unidades curriculares e projetos sujeitos a pagamento
Horário
ACTIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

TRAD’INOVAÇÕES

Hora: 10.30h 12h

Hora: 10.30h 12h

Sala: 0.32

Sala: 0.32

TIC 1 – Iniciação

Hora: 10.30h 12h

Hora: 10.30h 12h
Sala: D 1.2

TIC 2- Intermédio

Sala: D 1.2
Hora: 10.30h 12h

TIC 3 - Intermédio

Sala: 0.17
Hora: 10.30h 12h

Hora: 10.30h 12h

Sala: 0.32

Sala: 0.32

INGLÊS INICIAÇÃO

Hora: 10.30h 12h
Sala: 0.17

Hora: 14h 15.30h

Hora: 14h 15.30h

Sala: 1.8

Sala:0.3
Hora: 15.30h –
17.00

INGLÊS INTERMÉDIO

Hora: 16h 17.30h

Sala:0.18
ACTIVIDADE FÍSICA
Turma 1

ACTIVIDADE FÍSICA
Turma 2

Sexta-feira

Sala:0.19

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
1º semestre 2012/2013

Atividades e projetos gratuitos
Horário
ACTIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

DANÇA

Quinta-feira

Sexta-feira

Hora: 09h- 10h
Sala: Ginásio

INGLÊS
CONVERSAÇÃO

CLUBE
de
ESCRITA
e de
LEITURA

Núcleo
da escrita

Núcleo
da leitura

OFICINA DE
LAVORES

GABINETE DE
ENFERMAGEM

SEMINÁRIO SAÚDE
PARA TODOS

Hora: 14h15.30h
Sala: D 1.2
Hora: 14h- 16h
Sala: 1.1
(1 sessão
mensal)
Hora: 14h- 15h
Sala: 1.1
(1 sessão
mensal)
Hora: 14h- 16.30
Sala: 0.11
(1 sessão
semanal)
Hora: 14h- 17h
Sala: SAPE
(1 sessão
quinzenal)
Hora: 17h- 19.00
Sala: 0.34
(1 sessão
mensal)
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2012/2013

Unidades curriculares e projetos sujeitos a pagamento
Calendário 2º semestre
ACTIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

TRAD’INOVAÇÕES

Hora: 10.30h –
12.00h

Hora: 10.30h –
12.00h

Paula Cainço Mendes

Sala: 0.32

Sala: 0.32

TIC 1 – Iniciação

Hora: 10.30h –
12.00h

Hora: 10.30h –
12.00h

(sem docente atribuído Apoio de alunos FASE

Sala: D 1.2

Sala: D 1.2

TIC 2- Intermédio

Hora: 10.30h –
12.00h

Hora: 10.30h –
12.00h

Sidolina Santos

Sala: 0.17

Sala: 0.17

TIC 3 - Intermédio

Hora: 10.30h –
12.00h

Hora: 10.30h –
12.00h

Sandra Leal

Sala: 0.32

Sala: 0.32

INGLÊS INICIAÇÃO

Hora: 14h 15.30h

Hora: 14h 15.30h

Marília Pimenta

Sala: 1.8

Sala:0.3

INGLÊS INTERMÉDIO

Hora: 14.30 –
16.00

Jean Mercereau

Sala:0.18

Hora: 14.30 –
16.00

Sala:0.19
ACTIVIDADE FÍSICA

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Hora: 09h - 10h

Joaquim Silva

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
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ACTIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2012/2013

Atividades e projetos gratuitos
Calendário 2º semestre
ACTIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Hora: 09:00- 10:00
DANÇA
Sala: Ginásio
ORALIDADE EM INGLÊS

CLUBE de
ESCRITA e
de
LEITURA

Hora: 16:00-17:00

Hora: 16:00- 17:00

Sala: 1.5

Sala: 0.3
Hora: 10:30- 12:30
Sala: Pagode
(1 sessão mensal)

Núcleo da
escrita

Núcleo da
leitura

Hora: 10:30- 12:30
Sala: Pagode
(1 sessão mensal)

OFICINA DE LAVORES

Hora: 14:00- 16:30
Sala: 1.1

OFICINA DE ARTES
DOCORATIVAS

Hora: 14:3017:00
Sala de convívio
60+

SEMINÁRIOS SAÚDE
PARA TODOS

Hora: 17:00- 19:00
Sala: 0.39
(1 sessão mensal)

SESSÕES DE
CONVERSAÇÃO EM
FRANCÊS

Hora: 14:00-16:00
Sala: 1.1

CICLO SEMINÁRIOS
TEMÁTICOS
"Fundamentos de
Economia e Temas da
Sociedade Contemp.”

Hora: 16:30-18:30
Sala: 0.39
(1 sessão quinzenal)

Hora: 17:00-18:30

Hora: 17:00-18:30

Sala: Auditório 1

Sala: Convívio 60+

TUNA 60+

CAMINHADAS

Hora: 17:00-18:00

Hora: 10:30-11:30

Hora: 17:0018:00
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ANEXO Nº 3
SÍNTESE DO PROGRAMA
TRAD’INOVAÇÕES
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ANO LETIVO 2012/2013
PROGRAMA DA UNIDADE CURRICULAR

Projeto Trad’Inovações
INTRODUÇÃO

Recentemente o Instituto Politécnico de Leiria submeteu à União Europeia um
projeto educativo onde propunha aplicar novas técnicas de ensino de adultos
usando algumas das mais recentes Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). Esse projeto foi aprovado e o Instituto Politécnico de Leiria escolheu os
alunos do Projeto IPL60+ para dar a formação necessária e permitir que estes
alunos aprendam e beneficiem dessas novas tecnologias para aprender. Assim,
durante o ano letivo 2012-2013, o Projeto Trad’Inovações será adaptado para
acolher este projeto. Deste modo, as aulas do 1º Semestre serão destinadas a
ensinar as ferramentas informáticas necessárias (blogues + redes de partilha de
fotos e vídeos) e as aulas do 2º semestre serão destinadas ao estudo da História de
Portugal usando as ferramentas que foram aprendidas no 1º Semestre.
PROGRAMA


Como criar e manter um blogue pessoal



Como usar as potencialidades de um blogue pessoal para aprendizagem de
História de Portugal:
o Como registar no blogue as matérias selecionadas
o Como organizar as matérias de História colocadas no blogue para
memorizar e aprender melhor
o Como partilhar as matérias de História colocadas no blogue com os
outros colegas de turma
o Como usar o blogue para comunicar com os outros colegas de turma
para refletir sobre História de Portugal e fazer novas aprendizagens



Como usar as potencialidades da Internet para colecionar fotos e vídeos
sobre História de Portugal:
o Como tirar fotos e vídeos para aprender História de Portugal
o Como colocar essas fotos e vídeos na Internet e organizá-las
40

o Como colocar essas fotos e vídeos no blogue pessoal
o Como partilhar fotos e vídeos de História de Portugal com os colegas
de turma


Como usar o blogue pessoal para medir o progresso da aprendizagem.

NOTAS ADICIONAIS IMPORTANTES



Seria interessante desenvolver algumas atividades paralelas às aulas para
apoiar o sucesso deste projeto. Por exemplo, é de esperar que os alunos do
IPL60+ queiram tirar as suas próprias fotos sobre História de Portugal para
colocar no blogue (em vez de usar as fotos que tira da Internet). Neste
cenário, seria interessante que os alunos se dinamizassem numa pequena
excursão a pontos históricos de Portugal, como o Castelo de Leiria, Mosteiro
da Batalha, etc.



Este projeto tem a duração de 2 anos e o Instituto Politécnico de Leiria
procurará, dentro das suas responsabilidades, fazer a ponte com alunos
sénior de outros países pertencentes a instituições parceiras neste projeto.
Deste modo, existe uma forte possibilidade que os blogues feitos no âmbito
deste projeto sejam muito visitados por pessoas de vários países da Europa.
Os alunos do Projeto Trad’Inovações terão assim a oportunidade de sentir o
orgulho de serem “embaixadores” da nossa História diante de vários
cidadãos da Europa.
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ANEXO Nº4
SÍNTESE DO PROGRAMA
TIC1
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FICHA DE PROGRAMA TIC1
2012/2013

Temática Central: Iniciação às Tecnologias da Informação e Comunicação
Nível:
Destinatários:

Introdutório
- Alunos sem quaisquer conhecimentos de informática
- Alunos com conhecimentos de informática pouco consolidados

Breve descrição:

Nesta unidade curricular o estudante vai aprender a trabalhar com
as ferramentas essenciais para conseguir utilizar um computador.
Estas ferramentas estão de acordo com as orientações dadas pelo
Ministério da Educação para integrar os cidadãos na chamada
“Sociedade do Conhecimento”: as chamadas “Competências
Básicas em Tecnologias de Informação e Comunicação”.

Conteúdos base:

- Saber ligar e desligar um computador
- Conhecer os principais componentes de um computador
- Saber abrir, gravar e fechar um documento (ficheiro)
- Saber organizar documentos (ficheiros) num computador:
- Mudar o nome, apagar, copiar, mover ou imprimir
documentos
- Organizar os documentos em pastas
- Saber escrever um texto em computador
- Saber utilizar os serviços “básicos” da Internet:
- Aceder a uma página (site) na Internet
- Procurar informação na Internet
- Criar uma conta de correio eletrónico; saber receber e
enviar mensagens (email)
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ANEXO Nº5
SÍNTESE DO PROGRAMA
TIC2
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FICHA DE PROGRAMA TIC2
2012/2013

Temática Central: Serviços e Redes sociais
Nível:
Destinatários:

Intermédio
- Alunos com conhecimentos básicos de informática

Breve descrição:

Nesta unidade curricular o estudante vai aprender a trabalhar com
as ferramentas essenciais para conseguir comunicar através do
computador e aceder a serviços online. Estas ferramentas
permitem ao aluno comunicar à distância, pela Internet, e realizar
operações uteis para o seu dia-a-dia.

Conteúdos base:

- Aceder a serviços online
Consultar contas e efetuar operações bancárias
Efetuar pagamento de serviços
Fazer compras
Reservar viagens e hotéis
Preencher o IRS
- Utilizar as várias potencialidades do correio eletrónico (email)
- Comunicar para o mundo: os blogues e o Facebook
- Comunicar em direto: comunicar via texto, áudio e vídeo (Skype)

Observações:

As primeiras aulas serão dedicadas a uma revisão de conteúdos
essenciais ao desenvolvimento das novas competências.
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ANEXO Nº6
SÍNTESE PROGRAMA
TIC3
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FICHA DE PROGRAMA TIC3
2012/2013

Temática Central: Fotografia e Multimédia
Nível:
Destinatários:

Breve descrição:

Intermédio
- Alunos com conhecimentos básicos de informática

Nesta unidade curricular o estudante vai aprender a trabalhar com
as ferramentas essenciais para produzir conteúdos multimédia:
saber como editar imagens (exemplo: retocar fotos) criar faixas de
som (ex: narrações) e produzir vídeos (ex: colagens de vídeos de
férias num único CD). No fim, aprenderá a juntar estes elementos
num único produto, como um manual de férias interativo.

Conteúdos base: - Aprendizagem e aplicação de ferramentas de criação e
manipulação de imagem e som (Picasa)
- Partilhar com um grupo: utilização de ferramentas multimédia,
criação de álbuns digitais, partilha de fotos e vídeos
- Utilizar as várias potencialidades do correio electrónico (Google
docs.)

Observações:

As primeiras aulas serão dedicadas a uma revisão de conteúdos
essenciais ao desenvolvimento das novas competências.
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ANEXO Nº7
SÍNTESE PROGRAMA
INGLÊS INICIAÇÃO
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FICHA DE PROGRAMA
INGLÊS INICIAÇÃO
2012/2013

Enquadramento:

Esta Unidade Curricular enquadra-se no ciclo de atividades do Programa IPL 60+, com
carácter de ensino não formal. Este Programa pretende dinamizar atividades
educativas, formativas e socioculturais, dotando os seus participantes de
competências e instrumentos que lhes permitam continuar o seu processo de
aprendizagem ao longo da vida, numa lógica de partilha de competências e saberes.
No âmbito do programa IPL 60+ e no contexto socioeconómico e cultural atual, a
língua estrangeira, especificamente o Inglês aparece como a resposta a uma
necessidade sentida pelos alunos do programa enquanto comunicadores numa Europa
pluricultural e plurilíngue.
Pretende-se que a aprendizagem da língua se inscreva num processo mais vasto do
que a mera competência linguística, mas que permita a continuação do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos, permitindo o contacto com outras
culturas, o alargamento de horizontes e até maior facilidade de compreensão das
novas tecnologias que privilegiam a utilização e globalização da língua inglesa.
Nesta Unidade Curricular pretende-se que os alunos adquiram as competências
básicas da língua inglesa, (Nível A do Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas) de modo a que sejam capazes de compreender, interpretar e produzir
discursos orais e escritos de baixa complexidade relativos a assuntos do seu interesse e
a temáticas do quotidiano.

Objetivos de aprendizagem:
O principal objetivo da UC é dotar os estudantes do Programa 60+ de competências
comunicacionais básicas, tais como compreensão, interação e produção oral, leitura e
escrita.
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No final desta UC, os alunos deverão ser capazes de:
- Reconhecer sons e pronúncias da língua inglesa;
- Adquirir e desenvolver competências básicas de comunicação em língua inglesa;
- Conhecer os conteúdos gramaticais básicos da língua inglesa;
- Utilizar vocabulário relacionado com áreas de interesse imediato e temas
trabalhados;
- Saber utilizar as estruturas gramaticais apreendidas em situação comunicacional;
- Escrever, ler e interpretar enunciados básicos relacionados com o quotidiano;
- Produzir e compreender enunciados orais utilizando estruturas linguísticas simples
relacionadas com temas trabalhados e áreas de interesse imediato.

Conteúdos Programáticos:
Identificação e caracterização pessoal
Identificação de relações familiares
Rotina diária
Atividades de tempos livres
A cidade
Viagens
História de vida
Léxico-gramaticais
Sons e alfabeto em Inglês
Numerais
Pronomes pessoais
Determinantes e pronomes possessivos
Artigos definidos e indefinidos
Pronomes interrogativos e demonstrativos
Ordem e Graus dos Adjetivos
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Tempos: Present Simple e Continuous; Past Simple; Future (Will/ going to)
Verbos Modais (can, may)
Substantivos contáveis e incontáveis
Plural dos substantivos
Advérbios de frequência
Preposições de tempo e lugar
Imperativo
Expressões idiomáticas
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ANEXO Nº8
SÍNTESE PROGRAMA
INGLÊS INTERMÉDIO
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FICHA DE PROGRAMA
INGLÊS INTERMÉDIO
2012/2013

Enquadramento:
Esta unidade curricular enquadra-se no plano de atividades do Programa IPL60+, tendo
um caráter de ensino não formal. O Programa IPL60+ visa dinamizar atividades
formativas, educativas e socioculturais que envolvam os indivíduos no seu percurso de
aprendizagem, num contexto de convivência intergeracional capaz de potenciar
aprendizagens mútuas.
Esta unidade curricular em particular visa desenvolver competências comunicativas em
língua inglesa, integrando orientações das propostas do Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas, nível B1, subdivisão do nível B, correspondente ao
Utilizador Independente, articulando-as com as necessidades e interesses específicos
dos alunos do programa 60+.

Objetivos de aprendizagem:
No final deste curso, espera-se que os aprendentes sejam capazes de:
- Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de
prioridade imediata.
- Comunicar relativamente a tarefas simples e rotinas que exigem apenas uma troca de
informações simples e direta sobre temas que lhe são familiares e habituais.
- Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.
- Compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos ou abstratos em texto
complexo.
- Ter consciência da importância e poder da linguagem nas relações humanas e sociais.
- Compreender expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionado com
aspetos de interesse pessoal.
- Encontrar uma informação previsível e concreta em textos simples de uso corrente.
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- Desenvolver conhecimentos acerca da cultura dos principais países de língua inglesa,
particularmente o Reino Unido e os Estados Unidos.
Conteúdos Programáticos:
Conteúdos temáticos
The English-speaking world and the English Language
Current issues
Conteúdos linguísticos
The sounds of English
Verb forms
Affirmative, interrogative, negative;
Imperative;
modal verbs: can/ can’t, must/mustn’t, have to/ don’t have to.
Tenses
Present simple & continuous;
Present perfect simple & continuous;
Past simple & continuous;
Future with going to / will.
Adjectives
Comparative and superlative forms
Order.
Adverbs
Pronouns
Personal (subject, object, possessive);
Demonstrative: this, that, these, those;
Quantitative: one, something, everybody, etc;
Impersonal: it, there.
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Interrogatives
What;
Where; When;
Who; Whose; Which;
How; How much; How many; How often; How long; etc;
Why
Determiners
Definite/indefinite articles
Nouns
Singular and plural
Countable and uncountable nouns.
Word formation: Affixation, compounding, borrowing, blending, clipping, acronyms,
eponyms.
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ANEXO Nº9
SÍNTESE DO PROGRAMA
ATIVIDADE FÍSICA
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FICHA DE PROGRAMA
ATIVIDADE FÍSICA
2012/2013

Enquadramento:
Esta unidade curricular enquadra-se no plano de atividades do Programa IPL60+ e tem
um caráter de ensino não formal. O Programa IPL60+ visa dinamizar atividades
formativas, educativas e socioculturais que envolvam os indivíduos no seu percurso de
aprendizagem, num contexto de convivência intergeracional capaz de potenciar
aprendizagens mútuas. O envelhecimento ativo, como quadro orientador deste
processo, apresenta como principais objetivos a independência e a autonomia do
idoso, atribuindo à atividade física um lugar de destaque, como meio privilegiado de
manter e otimizar a capacidade funcional, as oportunidades de participação e as
competências de aprendizagem. Esta unidade curricular pretende realizar um trabalho
com idosos ao nível físico cognitivo e psicossocial contribuindo desta forma para
manter e/ou melhorar a qualidade de vida.

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

Conteúdos Programáticos:
• Orientação espaço temporal,
• Equilíbrio,
• Reação,
• Coordenação rítmica,
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• Orientação temporal,
• Coordenação,
• Lateralidade,
• Resistência,
• Força,
• Flexibilidade,
• Velocidade
• Habilidades Posturais/Estabilidade,
• Habilidades de Locomoção (andar, o correr etc.),
• Habilidades manipulativas grossas (lançar, apanhar, driblar, etc.).
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ANEXO Nº10
BLOGUES CRIADOS NO PROJETO
TRAD’INOVAÇÕES
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ANEXO Nº11
SESSENTUNA – TUNA DO IPL60+
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Participação da TUNA 60+ em eventos da ESECS

Tomada de Posse do novo diretor da ESECS
A Tuna 60+ foi convidada a abrir a cerimónia de Tomada de Posse do novo diretor da
ESECS, Professor Doutor Rui Matos, que se realizou no dia 16 de maio de 2013, pelas
10 horas, no auditório 2 da ESECS.
Esta foi uma ótima oportunidade de estreia da nova formação da Tuna, pois estava
uma “casa cheia”! A boa disposição dos nossos tunos deu o mote para uma cerimónia
descontraída e cheia de afetos.
Os estudantes seniores aproveitaram para homenagear e presentar o antigo diretor,
Professor Doutor Luís Barbeiro, pelo apoio que deu ao Programa IPL60+.
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1º Encontro de Antigos Estudantes de Animação Cultural
A Tuna 60+ participou no encerramento do 1º Encontro de Antigos Estudantes de
Animação Cultural “Experiências em Rede”, que se realizou no dia 20 de maio, na
ESECS.
Este encontro serviu, também, para apresentar o trabalho realizado no âmbito dos
laboratórios de criação artística (Projeto financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian) nos quais participaram diversos estudantes do IPL60+.
É este tipo de inclusão que dá sentido ao trabalho que todos os dias realizamos…
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ANEXO Nº12
PROJETO “SAÚDE PARA TODOS”
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PROJETO “SAÚDE PARA TODOS”
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
2012/2013

As várias atividades realizadas no âmbito deste Projeto foram propostas,
planeadas e concretizadas pela Enfermeira Alice Governo, aluna do Programa IPL 60+,
e coordenadas pela Professora Doutora Luísa Pimentel, coordenadora do Programa
IPL60+ e docente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.
No presente ano letivo houve uma redução do número de atividades
realizadas. Deu-se continuidade aos seminários e aos apontamentos de rádio, mas não
houve condições para manter o Gabinete de Aconselhamento de Enfermagem em
funcionamento.

SEMINÁRIOS “SAÚDE PARA TODOS”
No presente ano letivo (2012-2013) realizaram-se 8 seminários, com uma
periodicidade mensal, tendo uma assistência média de 18 pessoas por sessão.
Comparativamente aos anos letivos anteriores, este foi um ano atípico no que
concerne ao número de seminários realizados, uma vez que houve uma significativa
diminuição: de 15 (em 2011/2012) para 8. Por consequência, também o número total
de estudantes que assistiu aos seminários foi inferior.
Os dados que se apresentam de seguida resultam da recolha efetuada junto
dos participantes, aquando da realização das sessões.

Participantes no total de 8 Seminários

Nº

Estudantes do Programa IPL60+

80

Estudantes do curso de Educação Social

6

Estudantes do curso de Serviço Social

52

Outros participantes

8

Total

146
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Os temas analisados procuraram corresponder às solicitações dos estudantes
que haviam participado no ano anterior e que manifestaram as suas preferências.

Listagem dos temas das sessões:
 Medos e Fobias
 Os mais Velhos, a Escola e o Lazer
 Rio Saúde – Caminhadas Ambiente
 Dinâmica do Sono
 Primeiros Socorros
 Economia e Saúde
 Acidentes de Viação
 Literatura e Saúde

Em 6 dos seminários realizados, foi possível contar com a participação de
convidados, no sentido de trabalhar temas específicos:

Convidados dos seminários

Seminários dinamizados

Doutor Mário Oliveira – docente da ESECS

Rio e Saúde – Caminhadas Ambiente

Doutora Maria João Santos – docente da ESECS

Dinâmica do Sono

Doutor Pedro Gaspar - docente da ESSLei

Primeiros Socorros

Doutora Tânia Santos - docente da ESECS

Economia e Saúde

Doutor Rui Santos - docente da ESECS

Acidentes de Viação

Maria José Reis – estudante do IPL60+

Literatura e Saúde
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Data

Tema

Alunos
60+

Educação
Social

Serviço
Social

Outros

Total

04/07/12

Medos e Fobias

13

-

-

1

14

04/10/12

Os mais Velhos, a Escola e o Lazer

11

-

-

1

12

07/11/12

Rio e Saúde – Caminhadas
Ambiente

9

-

-

1

10

5/12/12

Dinâmica do Sono

19

5

4

2

30

09/01/13

Primeiros Socorros

6

-

-

2

8

27/02/13

Economia e Saúde

7

-

-

1

8

11/03/13

Acidentes de Viação

6

1

48

-
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03/04/13

Literatura e Saúde

9

-

-

-

9

80

6

52

8

146

Total:

RÁDIO IPLAY
À semelhança do ano letivo anterior, a Enfermeira Alice Governo foi convidada
a realizar um conjunto de programas na rádio IPLAY. Os programas foram transmitidos
em várias estações de rádio parceiras.
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ANEXO Nº13

CICLO DE SEMINÁRIOS
Fundamentos de Economia e Temas da
Sociedade Contemporânea
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Ciclo de Seminários
“Fundamentos de Economia e Temas da Sociedade Contemporânea”
2012/2013

Contextualização
Os seminários, que visavam estimular a reflexão sobre temas da economia e da
sociedade contemporâneas, decorreram durante o 2º semestre, com uma
periodicidade quinzenal. Realizaram-se 7 sessões. A proposta foi efetuada por Mário
Marques da Cruz, que organizou e dinamizou as sessões, tendo contado com a
colaboração de alguns convidados.

Síntese das sessões
TEMA

Nº
SESSÕES
4

ASSISTª
MÉDIA
14

ORIENTADOR/
MODERADOR
Mário M. da Cruz

PINTURA
/ESCULTURA

1

21

HISTÓRIA

1

SOCIOLOGIA

1

ECONOMIA

ACTIVIDADE

MEIOS

Análise superficial dos
conceitos fundamentais da
economia, nomeadamente os
grandes agregados
económicos e reflexão sobre a
economia e a sociedade

Esquemas
enquadradores da
matéria, distribuídos
em folhas A4

Luis S. Matos
Capinha

Visualização e explicação de
algumas obras pictóricas e
escultóricas (Van Gog, Miguel
Ângelo, etc…)

Quadros, serigrafias
e meios audiovisuais para
diapositivos

18

Dr. José Vitorino
Guerra

Sensibilização à história pela
explicação da evolução do
mapa político da europa dos
últimos dois milénios

Meios audio visuais,
que suportaram um
power point

15

Profª Doutura
Célia Sousa
Profª Doutora
Marlene de Sousa
Renato Coelho

Comunicação
(Braille, l. Gestual e
comunicação aumentativa)
Inovação
(notícia, brainstorming,
analise SWOT, etc. …)

Desdobráveis de
divulgação e meios
audio-visuais de
suporte a power
point

CORTES, 18 JAN, 2014
Mário Marques da Cruz
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ANEXO Nº14
60 PÁGINAS OU +
CLUBE DE LEITURA E DE ESCRITA
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Relatório de atividades do 60 Páginas ou + (2012/2013)

Durante o ano letivo 2012/2013, foram realizadas 9 sessões do clube de leitura e 9 sessões do
clube de escrita. Trabalhámos com um núcleo duro de 6 pessoas que colaboraram
assiduamente nos projetos, tendo havido algumas sessões em que contámos com mais
presenças, sobretudo no clube de escrita onde o número de participantes tem vindo a
aumentar de forma mais expressiva.
Relativamente às atividades desenvolvidas, e à semelhança do que aconteceu no ano letivo
anterior, foi privilegiado no núcleo de leitura o trabalho por autor, incentivando a pesquisa e a
partilha por parte dos participantes. Optou-se por abordar as obras dos poetas galardoados
com o Prémio Camões, como Eugénio de Andrade, Miguel Torga, José Saramago, José
Craveirinha ou Ferreira Gullar. A sessão dedicada a Sophia de Mello Breyner foi dinamizada, a
convite, pela Professora Cristina Nobre. O balanço feito pelos intervenientes foi bastante
positivo pela liberdade dada nas formas de aproximação aos autores.
No final do ano letivo, os participantes do clube de leitura dinamizaram ainda uma pequena
homenagem a João Villaret a propósito do 100º aniversário do seu nascimento. A iniciativa
decorreu no átrio da ESECS com a audição de alguns poemas e distribuição de postais sobre o
ator/declamador.
Relativamente ao núcleo de escrita, prosseguiu-se com o trabalho de produção de registos
biográficos/registos

de

época

dos

autores/participantes

no

projeto.

As

sessões

consubstanciaram-se em espaços de partilha, onde se deu continuidade à leitura, discussão e
trabalho sobre os textos produzidos. Depois de um conjunto de episódios sobre a infância,
foram redigidos relatos sobre a adolescência e adultez dos participantes. O entusiamo pôde
ser avaliado pela quantidade de textos recebidos, bem como pela expectativa manifestada em
relação à correção final dos materiais e à preparação da sua publicação final. No final do ano
letivo, ficaram concluídos mais de 50 textos que estão já em fase de revisão para edição do
livro inicialmente projetado.
Acima de tudo, o 60 Páginas ou + permaneceu como um espaço de troca, de partilha e de
convivialidade muito apreciado pelos estudantes, mas também pelo grupo dinamizador.
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ANEXO Nº15
PROJETO 60+20=TI
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Projeto 60+20=TI (Troca Intercultural)
No ano letivo de 2012/2013 deu-se continuidade ao projeto que junta os estudantes
do IPL60+ aos estudantes chineses, da licenciatura em Tradução e Interpretação de
Português/Chinês. Esta atividade surgiu no âmbito da unidade curricular de
Conversação em Português, do 2º ano da Licenciatura, lecionada pela professora Inês
Conde.
Este ano, as atividades foram organizadas e dinamizadas pela estagiária de Educação
Social, Paula Cabecinhas, tendo-se concentrado em 4 grandes grupos:
 participação dos seniores em aulas de Conversação em Português;
 participação dos estudantes chineses em atividades do IPL60+, como os Chás
das Quintas e a Festa de Encerramento (apresentada em outros anexos);
 realização de uma visita ao Moinho de Papel - museu do pão e do papel;
 participação dos estudantes chineses na Festa dos Povos.

Participação em aulas de Conversação em Português
A participação dos seniores nas aulas teve por base a discussão de temas que foram
propostos pela estagiária e pelos jovens chineses. Foram eles:
Sentimentos - formas de vivenciar a amizade e o amor nas 2 culturas
O Chá e os Rituais que lhe estão associados. A história do chá e como é que
este foi introduzido nas várias culturas. O Chá como mote de sociabilização.
Esta sessão teve continuidade num dos “Chás das cinco”, no qual os chineses
mostraram o modo de servir o chá e contribuíram com algumas iguarias típicas
do seu país
Hábitos e Costumes em Portugal durante a ditadura e na época pós-ditatorial.
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Visita ao Moinho de Papel
No dia 23 de maio, um grupo de estudantes chineses (15) e de estudantes seniores (6)
realizaram uma caminhada até ao Museu Moinho do Papel, onde iria decorrer a visita
cultural e a participação no atelier do pão. Neste puderam confecionar pão com
cereais moídos no próprio moinho.
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Participação na Festa dos Povos
Os estudantes chineses foram convidados a participar na Festa dos Povos, organizada
e dinamizada pela Associação Amigrante – Associação de Apoio ao Cidadão Migrante.
A festa teve lugar no dia 2 de junho, no Mercado de Sant’Ana, e contou com a
participação de representantes de 7 países.

Reunião de Preparação da Festa dos
Povos

Os estudantes chineses expuseram artigos de gastronomia e de decoração, tais como:
ovo de chá, sagu com fruta, arroz chau-chau, chá chinês, bolas de farinha de arroz
doce com chocolate e cocô. Apresentaram pedras pintadas, moedas chinesas, arte
chinesa de corte de papel e origami’s. Propunham-se, ainda, escrever o nome dos
visitantes com caracteres chineses.
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ANEXO Nº16
OFICINA DE ARTES DECORATIVAS
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ANEXO Nº17
PROJETO + MOVIMENTO
CAMINHADAS ORIENTADAS
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PROJETO + MOVIMENTO E CAMINHADAS ORIENTADAS
ESTÁGIO DE DESPORTO E BEM-ESTAR
POR GIL GOMES

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO
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83




-

84

-

Promover a Língua Francesa
Divulgar e dar a conhecer aspetos da cultura francesa
Melhorar o domínio oral e escrito da língua francesa
Difundir conhecimentos de Cultura Geral

Transmissão de conhecimentos
Articular corretamente, os sons da língua francesa
Adquirir vocabulário sobre diversos temas
Produzir frases orais sobre diversos temas
Produzir frases escritas simples
Adquirir noções elementares de gramática
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-

-
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ANEXO Nº19
PROJETO “+ CULTURA”
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Ano letivo 2012/2013
PROJETO “+ CULTURA”
Hugo Miroto
Estágio da licenciatura em Comunicação Social e Educação Multimédia

Objetivo Geral do Projeto:
Produzir um conjunto de vídeos para utilização em contextos institucionais e divulgação do
património junto de pessoas com dificuldade de mobilidade.

Conceito:
Abordar os espaços culturais a partir das experiências dos seniores. Acentuar a dimensão
humana na abordagem aos conteúdos propostos

Objetivos Específicos do Projeto:
- Valorizar o conhecimento que os estudantes seniores do IPL60+ têm do património local e
potenciar a aquisição de novos conhecimentos pelos mesmos.
- Envolver os estudantes seniores na planificação e execução dos vídeos, valorizando os seus
saberes e competências.
- Integrar as experiências pessoais e os saberes populares que os seniores tenham dos locais a
visitar.
- Promover as relações entre diferentes gerações de estudantes do IPL.
- Articular com outras instituições no sentido de divulgar e utilizar os conteúdos produzidos.

Equipa:
Articulação do estudante estagiário de CSEM com a equipa de estudantes do IPL60+ que
participarão:
- na identificação de locais de interesse;
- na conceção de conteúdos;
- nas visitas guiadas aos locais identificados
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Articulação:
Rádio (descrição de monumentos/espaços culturais)
Turma do Projeto Trad’Inovações (Projeto People – utilização de Blogues para publicação de
conteúdos relativos a História de Portugal)
Docentes de História na revisão de conteúdos

Plano de Trabalho ESTÁGIO:
Divulgação do projeto e sensibilização dos estudantes do IPL60+
Constituição do grupo de estudantes seniores
Seleção dos espaços culturais
Definição da estrutura dos guiões
Recolha de imagens
Edição
Comunicação/divulgação final
Fevereiro - Junho
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PLANO GERAL DO ROTEIRO DE LEIRIA
Locais históricos da cidade vistos ao pormenor. O roteiro devera ser seguido da direita para a esquerda.
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1 - Introdução
Filmado a partir da varanda do Castelo, será feito um périplo através dos elementos históricos incontornáveis da cidade de Leira. Finalizaremos com um
zoom sobre a Praça Rodrigues Lobo que servirá de transição para o próximo plano, que começará nesse local.
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2 - Praça Rodrigues Lobo
No seguimento do zoom feito no Castelo começará uma fase de narração no meio deste local. Será feita uma contextualização histórica com dados
relevantes, assim como captação de imagens/fragmentos consubstanciando a narração. Ex: Antigos Paços do Conselho, Paço Episcopal, Afonso Lopes
Vieira, etc. Bloco com introdução de uma pequena história de vida relacionada com o Ateneu, por um aluno 60+.
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3 - Rua Afonso Albuquerque
Continuação do percurso passando pela casa do Arco ( Arq. Korrodi ), Antiga Tipografia, traços a judaicos existentes e banhos na zona do Gato Preto, antigo
hospital e Igreja da Misericórdia.
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4 - Sé de Leiria, Igreja S. Francisco, Igreja S. Pedro, Torre Sineira, Eça
Continuação do percurso, atentos a referências patrimoniais existentes como é o caso da antiga Pharmácia. A caminho, passando pela casa de Eça de
Queirós, será introduzida mais uma vivência pessoal de um aluno 60+.
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5 - Largo Cândido dos Reis (Terreiro), Igreja de S. Vicente
Aferindo pormenores históricos de relevo, como por exemplo o Solar dos Ataídes e outros aspetos arquitetónicos.
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6 - Rua de Alcobaça
Passagem pela Igreja dos Franciscanos e Vivenda Portela, aproveitando para "encaixar" uma terceira história de vida passada naquele local. Durante o
percurso que se quer dinâmico, serão mencionados outros ícones da cidade de Leiria.
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ANEXO Nº20
CURSOS DE POWERPOINT
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ANEXO Nº21
SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO

111

Sessão de abertura do ano letivo 2012-2013

A sessão de abertura do ano letivo é o momento para receber os estudantes e para
prestar esclarecimentos e informações relevantes sobre o funcionamento do
Programa.
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É também nesta reunião que são nomeados os representantes dos estudantes na
Comissão Científico-Pedagógica. Em 2012/2013 foram nomeados Preciosa Ferreira,
Elisa Pinto, José Júlio e Maria José Reis.
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ANEXO Nº22
PROJETO PEOPLE
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Projeto “PEOPLE – Pedagogic Evolution with Online Personal Learning”
1º Encontro Transnacional

Recentemente, o IPL submeteu à União Europeia um projeto educativo, onde se
propunha aplicar novas técnicas de ensino de adultos usando algumas das mais
recentes Tecnologias de Informação e Comunicação: blogues e redes de partilha de
fotos e vídeos, a serem posteriormente visitados por pessoas de vários países da
Europa.
Este projeto foi aprovado e o IPL escolheu os alunos do IPL60+ como destinatários
dessa aprendizagem e agentes de partilha de informação. Durante o ano letivo 20122013, o projeto Trad’Inovações será adaptado para acolher este projeto, cujas aulas do
1º semestre serão destinadas a ensinar as ferramentas informáticas necessárias e as
aulas do 2º semestre serão destinadas ao estudo da História de Portugal fazendo uso
das ferramentas aprendidas no 1º Semestre.
Para apoiar o sucesso deste projeto, pretende-se desenvolver atividades paralelas às
aulas, como visitas a pontos históricos da região, uma oportunidade para os próprios
alunos recolherem material fotográfico, e encontros com alunos sénior de outros
países pertencentes a instituições parceiras neste projeto.
O primeiro encontro decorreu nos dias 12 e 13 de novembro de 2012, nos quais
recebemos uma visita de estudantes de uma Universidade Sénior da região da
Andaluzia.
No dia 12, acompanhados por alguns alunos do IPL60+, puderam visitar o Mosteiro de
Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, a vila de Óbidos e algumas da mais apreciadas praias
da região.
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Paralelamente, na ESECS, reuniram-se num seminário os professores das escolas
envolvidas, incluindo a coordenadora do Programa IPL60+, Prof. Luísa Pimentel, em
representação do mesmo. Neste seminário, dinamizado pelo prof. Filipe Santos,
verificou-se uma abordagem às novas tecnologias no ensino de adultos, no âmbito de
um tema mais abrangente: Personal Learning Environments.
No dia 13, os nossos visitantes puderam ainda conhecer, novamente acompanhados
por estudantes do IPL60+, o museu Moinho do papel e o Castelo de Leiria.
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ANEXO Nº23
O IPL60+ no IPL (+) Inclusivo
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IPL 60+ na apresentação pública do IPL (+) Inclusivo

No dia 27 de novembro, alguns alunos do IPL60+ participaram no evento de
Apresentação Pública do Projeto IPL (+) Inclusivo, mais concretamente nas atividades
de gincana inclusiva e leitura de compromissos do Manifesto IPL (+) Inclusivo.

Na gincana inclusiva participaram
Elisa Pinto, Mariete Dias e Teresa
Marcelino, ocupando o posto
“Saber de gerações”. Neste
ensinaram os concorrentes da
gincana (alunos do ensino básico)
a fazer um ponto de croché ou
coser um botão. Tarefas úteis,
mas já pouco habituais entre os
jovens.

A leitura de um dos compromissos foi
feita por José Matias, representando
assim o IPL60+ como um exemplo de
um Programa Inclusivo. É de
considerar que todos os leitores
representavam uma forma de
inclusão, alunos chineses, de PALOP,
Erasmus, com deficiência auditiva,
entre outras situações que o IPL
pretende acolher em condições que
permitam
a
igualdade
de
oportunidades para todos.
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ANEXO Nº 24
LANÇAMENTO DO LIVRO
“CANTAR A AMIZADE”

119

Lançamento do livro “Cantar a amizade” de Elisa Pinto (aluna do IPL60+)

No passado dia 12 de dezembro, no auditório 1 da ESECS, assistimos ao lançamento do
livro “Cantar a amizade”, de Elisa Pinto. Após ter lançado o livro “Memórias de
Moçambique”, país onde viveu até aos 33 anos de idade, surpreendeu-nos com um
livro onde reúne as quadras que dedica aos amigos e família em diversas ocasiões.

Na sessão de abertura estiveram presentes, a acompanhar a autora, a Prof. Luísa
Pimentel, coordenadora do Programa IPL60+, e o Prof. Luís Barbeiro, Diretor da ESECS.

O evento incluiu também momentos de poesia e momentos musicais proporcionados
pelo Grupo Coral da Caixa Geral de Depósitos, assim como de um grupo de
cavaquinhos, grupos a que a autora pertence e que constituíram fontes de inspiração
para a escrita do livro.
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No final, os presentes foram convidados a disfrutar de um porto de honra.
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ANEXO Nº25
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
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Sessão de esclarecimento sobre menopausa

A sessão de esclarecimento foi divulgada por toda a comunidade académica. Os
estudantes do IPL60+ não mostraram interesse pelo tema e só estiveram presentes
funcionárias da ESECS.
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Para além dos conteúdos teóricos e da discussão sobre as várias manifestações da
menopausa, o grupo de jovens estudantes de Fisioterapia convidou os presentes a
realizar uma sessão de
exercícios, benéficos para
prevenir o aparecimento de
certos sintomas e para lidar
com os já existentes.
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ANEXO Nº26
CHÁ DAS QUINTAS

125

CHÁ DAS QUINTAS

O “Chá das Quintas” é uma atividade de convívio, que se realiza com uma
periodicidade variável (habitualmente na primeira quinta-feira de cada mês), na sala
de convívio do IPL60+. É dinamizada por Luísa Fiúza, estudante do IPL60+, que convida
os colegas a trazer e a partilhar uns bolinhos e a beber um chá, feito na hora.

No ano letivo 2012/2013 esta atividade teve a colaboração da estagiária de Educação
Social, Paula Cabecinhas, tendo-se realizado 4 “Chás das Quintas”.

Estes encontros têm sido também um momento privilegiado de interação com os
estudantes chineses ou com outros estudantes de licenciatura, que colaboram
habitualmente com o Programa, e que são convidados a partilhar do lanche e do chá.
Sempre que a mesa está mais farta, os seniores passam pelos vários serviços da ESECS
e convidam os funcionários a juntarem-se a eles.
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ANEXO Nº27
COLÓQUIO DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
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Participação na organização do Colóquio Direitos
Humanos e Cidadania
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ANEXO Nº28
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE
ESTUDANTES

130

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
PROGRAMA IPL60+

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

Leiria
06 a 11 de maio de 2013
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Introdução

No sentido de dar continuidade ao intercâmbio que se vem desenvolvendo entre a
Universidade da Extremadura - Espanha e o Instituto Politécnico de Leiria, de 06 a 11
de maio de 2013, o Programa IPL60+ recebeu um grupo de 26 estudantes do Programa
de Mayores daquela universidade, acompanhados por uma colaboradora.

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

Descrição das Atividades

O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação do
IPL60+, com a colaboração de alguns estudantes seniores, e colocado à consideração
dos responsáveis pela UMEX, que sugeriram ligeiras alterações à proposta inicial.

Dia 6 de maio
A chegada dos estudantes da UMEX a Leiria aconteceu pelas 13.00, no dia 6 de maio,
tendo sido recebidos pela coordenadora e por um grupo de estudantes seniores do
IPL60+. O grupo dirigiu-se ao Hotel São Luís, onde ficou alojado durante este período,
e, posteriormente, ao restaurante dos SAS, do Campus 1, onde realizou a sua primeira
refeição.
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Pelas 16.00 realizou-se um encontro inaugural entre estudantes espanhóis e
portugueses, no auditório da sede do IPL, onde contámos com a presença do Sr. VicePresidente, Dr. João Paulo Marques, que proferiu algumas palavras de boas-vindas.
Este encontro serviu, essencialmente, para a coordenadora apresentar o Programa
IPL60+ e o plano de atividades do intercâmbio, bem como para entregar algumas
lembranças aos seniores espanhóis.
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Dia 7 de maio

O dia 7 de maio foi ocupado com atividades na ESECS. Os seniores espanhóis tiveram a
oportunidade de se exercitar logo
pela

manhã,

numa

aula

de

atividade física, orientada pelo
Prof.

Joaquim

Silva

e

pelo

Estagiário de Desporto e BemEstar, Gil Gomes.

De seguida, conheceram alguns espaços e projetos da Escola, nomeadamente o Centro
de Cultura (Pagode) e o CRID, onde contámos com a preciosa colaboração do Dr.
Alexandre Soares e da Doutora Célia Sousa, respetivamente.
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Puderam, ainda, conhecer o trabalho realizado pelos seniores do IPL60+ nas aulas de
TIC,

orientadas

pelas

professoras

Sidolina Santos e Sandra Leal.

Depois de um início de tarde “sem
compromissos”, realizou-se um seminário de Gastronomia e Vinhos, dinamizado pelo
Prof. Edgar Lameiras, seguido de um lanche ajantarado, que contou com o apoio
logístico e material dos SAS. Durante o evento foi possível fazer uma prova de vinhos,
com uma enóloga convidada.
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Dia 8 de maio

Na manhã do dia 8 de maio realizou-se um passeio pela zona alta da cidade, com
particular destaque para a visita guiada ao Castelo e o MIMO – Museu da Imagem e do
Movimento, onde foram acompanhados por Paula Cainço, uma das docentes do
IPL60+.

Durante a tarde tivemos a oportunidade de visitar o Centro de Desenvolvimento
Rápido e Sustentado do Produto, uma Unidade de Investigação do IPL com sede na
Marinha Grande. Para a deslocação tivemos a colaboração dos SAS, que cederam o
autocarro ao abrigo do programa de apoio às atividades culturais do IPL. A visita foi
devidamente enquadrada e acompanhada pelo Prof. Paulo Bártolo e por toda a sua
equipa, que mostrou os diversos projetos em curso e todas as suas potencialidades.
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Ao serão, os seniores espanhóis, sempre acompanhados pelos colegas portugueses,
puderam usufruir da cidade e, em particular, do espaço da Feira de Maio.

Dia 9 de maio
O dia 9 de maio teve início de forma
ativa e divertida, com uma aula de
dança orientada pela Professora
Isabel Varregoso, seguindo-se uma
sessão

de

conversação

em
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português e em espanhol, que designámos “Brinquemos com a língua portuguesa”,
orientada pelo Prof. Romain Munõz.

Ao final da manhã houve um
momento formal de receção ao
Professor

Florentino

Entonado,

Diretor do Programa de Mayores da
Universidade da Extremadura, que
nos visitou nesse dia. Para além dos
estudantes seniores dos dois países, estiveram presentes a Coordenadora do
Programa IPL60+ e o Vice-Presidente do IPL, Dr. João Paulo Marques.

Depois do almoço no restaurante do campus1, o grupo teve a oportunidade de visitar
o Moinho de Papel - Museu do Pão
e do Papel, acompanhado pela
estagiária de Educação Social, Paula
Cabecinhas.

O dia terminou com um jantar
convívio, organizado pelos estudantes do IPL60+, num dos restaurantes da cidade.
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Dia 10 de maio

No dia 10 de maio realizou-se uma visita cultural pela região de Leiria, com passagem
por locais de valor histórico e cultural, como o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de
Alcobaça e pelas cidades de Óbidos e da
Nazaré. Houve ainda oportunidade de
visitar a orla costeira.
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Dia 11 de maio

Depois de uma manhã livre, onde puderam passear pela cidade e realizar as últimas
compras, os seniores espanhóis desfrutaram de um almoço junto dos seus colegas
portugueses. A saída de Leiria aconteceu por volta das 15 horas, com muitos
agradecimentos e a promessa de um regresso em breve…

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

Para a concretização desta iniciativa contámos com o apoio dos SAS, que foi
fundamental para garantir a qualidade do acolhimento aos seniores espanhóis.
Inicialmente foi solicitado o alojamento na Pousadinha, contudo, dada a elevada
dimensão do grupo, tal não foi possível, tendo-se recorrido ao Hotel São Luís.

Os SAS colaboraram no fornecimento de refeições (almoço diário no restaurante do
campus1, pelo valor de 5€), sendo que o almoço do dia 6 de maio, para cerca de 50
pessoas, foi oferecido gratuitamente; na cedência de autocarro para a deslocação ao
CDSRP, na Marinha Grande; e ainda na organização e confeção do lanche ajantarado,
que se realizou no dia 7 de maio, no restaurante do campus 1. Para este lanche
forneceram diversos géneros alimentícios e bebidas.

Os SAS mostraram, ainda, disponibilidade para ceder o autocarro para a concretização
do passeio pela região, no dia 10 de maio. No entanto, devido à reduzida capacidade
do mesmo (27 lugares), que inviabilizava a deslocação de todas as pessoas
interessadas, houve necessidades de contratar os serviços de uma empresa de aluguer
de viaturas. Foram feitos todos os esforços para encontrar uma solução no interior do
IPL, mas os recursos existentes não estavam disponíveis.

Esta parceria entre o IPL60+ e os SAS pressupõem uma articulação regular com os
responsáveis pelos vários serviços, concretizada através de diversos contactos
telefónicos ou por via eletrónica. Enfatizamos a qualidade dos serviços prestados, a
celeridade das respostas e o empenho dos funcionários envolvidos nas várias etapas.
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Conclusão
Na linha do que tem acontecido nas semanas de intercâmbio já realizadas, os seniores
espanhóis mostraram uma elevada satisfação com as atividades proporcionadas, com
o modo como foram recebidos e com o empenho de todos os intervenientes. O
Programa foi cumprido na sua totalidade e o balanço final é bastante positivo.
Neste tipo de encontros os seniores mostram preferência por atividades culturais e
recreativas, em detrimento de atividades formativas. Essa perceção resulta das
opiniões manifestadas em anteriores iniciativas, mas também de indicações dadas
pelos responsáveis da UMEX. Assim, apesar da importância de lhes dar a conhecer
algumas das unidades curriculares frequentadas pelos estudantes do IPL60+,
valorizámos os momentos de convívio, bem como as visitas a locais históricos e
culturais da cidade e da região.
Como sempre, a semana de intercâmbio contou com a colaboração dos estudantes de
licenciatura que realizam os seus estágios no âmbito do Programa IPL60+, bem como
de vários docentes, que dinamizaram as atividades, e de funcionários, que apoiaram
na organização das mesmas.
No que concerne ao envolvimento dos seniores portugueses, há um grupo de cerca de
20 pessoas que acompanhou regularmente as atividades durante esta semana. Este
grupo faz um esforço no sentido de receber bem e de proporcionar experiências
interessantes aos seus colegas. Para além deste envolvimento regular, há um vasto
conjunto de pessoas que colaboram pontualmente, de acordo com os seus interesses e
disponibilidade. Esta é uma excelente oportunidade de criar laços, cuja continuidade
está facilitada pela utilização das redes sociais.
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ANEXO - Programa do Intercâmbio Internacional de Estudantes Seniores - 6 a 11 de maio de 2013

Segunda - 6
13:00 – Receção na sede
do IPL e
acompanhamento ao
Manhã

hotel.
Distribuição de quartos.

Terça - 7

Quarta - 8

Quinta - 9

Sexta - 10

9:00 – Participação em aula

09:00 – Participação em

Visita cultural pela

de atividade física do IPL60+

aula de dança, com Prof.

região

(ginásio ESECS)

10.00 - Visita ao MIMO (Museu da Imagem

Isabel Varregoso (ginásio

9:00 – Saída de Leiria

10:30 – Visita à ESECS

e do Movimento) e ao Castelo

ESECS)

9.30 – Visita ao

(Pagode, CRID)

11:00 – “Brinquemos”

Mosteiro da Batalha

11:30 – Participação em

com a língua portuguesa”,

11.00 – Visita ao

aulas de TIC do IPL60+

com o Prof. Romain

Mosteiro de Alcobaça

Sábado - 11

Manhã livre

Munõz (sala 1.17 ESECS)
Almoço

14:00 – Restaurante SAS

13:00 - Restaurante SAS –

– Campus1

Campus1

16:00 – Encontro
Inaugural (auditório do
Tarde

IPL – sede)

17:00 – Ensaio da Tuna
(auditório 1 da ESECS)

Jantar

Livre

13:00 - Restaurante SAS – Campus1

13:00 - Restaurante SAS –
Campus1

15:00 – Seminário

15:00 – Visita ao

sobre prevenção do

Centro de

Cancro dos ovários –

Desenvolvimento

15.00 – Visita ao Moinho

17:30 – Seminário

(auditório 2 da ESECS)

Rápido e

de Papel (museu do pão e

Gastronomia e Vinhos, com

17:00 – Colóquio sobre

Sustentado do

do papel)

o Prof. Edgar Lameiras

Direitos Humanos –

Produto – IPL

(auditório 1 da ESECS)

(auditório 1 da ESECS)

(Marinha Grande)

Tarde livre

18:30h – Lanche Ajantarado
(restaurante ESECS)

Livre

20h - Jantar de convívio
Tromba Rija

12.30 - Almoço livre

14:30 – Visita a Óbidos
16:30 - Visita a Nazaré

12.30 - Almoço
livre

15.00 – Partida
para Badajoz

18:00 – Regresso a
Leiria

Livre
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ANEXO Nº29
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA

145

Atividades
de
comemoração
Mundial da Criança

do Dia

A ESECS, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, comemorou o Dia
Mundial da Criança na manhã de 3 de junho de 2013.
O Programa ILP60+ associou-se a este evento com duas oficinas temáticas,
dinamizadas por estudantes seniores e por docentes do Programa:


Histórias de (en)cantar – Sala de Convívio IPL60+



Dança com os avós – Sala 1.38

Nas atividades destas duas oficinas participaram 113 crianças de 5 turmas,
provenientes de 3 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e de um Jardim de Infância.

Histórias de Encantar
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Dança com os avós
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ANEXO Nº30
PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS
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Participação de estudantes do IPL60+ nas I Jornadas da

Universidade Sénior da Marinha Grande

Participaram nestas jornadas, dando o seu testemunho como alunas do Programa
IPL60+, Maria José Reis e Elisa Pinto.
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ANEXO Nº31
VISITA DE CRIANÇAS A AULA DE TIC
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PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 2012/2013
IDENTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE
Esta atividade visa receber numa aula de TIC 2 uma turma de crianças dos 4 a 5 anos de idade. A turma é
composta por 26 crianças vindas do infantário “O fraldinhas”.

CALENDARIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
A visita das crianças será realizada no dia 7 de junho, na sala 0.17, entre as 10h30 e as 12h00.

OBJECTIVOS
A turma das crianças está a desenvolver neste ano letivo o tema "O que quero ser quando for grande?" e
portanto o objetivo principal desta visita será dar a conhecer às crianças o local de trabalho de um
professor e a oportunidade de participar ativamente numa aula. É expectável que esta visita proporcione
um convívio agradável entre duas gerações, onde os alunos 60+ terão de aplicar os conhecimentos já
adquiridos nas aulas para ajudar os pequenos alunos nas atividades propostas pela professora.
DESTINATÁRIOS
Os pequenos alunos do infantário – O fraldinhas
Os alunos da turma TIC 2
PARCEIROS

RECURSOS (MATERIAIS E HUMANOS)
- Necessito de uma impressora na sala de aula ligada somente ao computador do professor

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA
- Será atribuído a cada aluno de TIC2 uma ou duas crianças onde em conjunto irão desenvolver (no
computador) um conjunto de exercícios propostos pela professora.

Leiria, 28 de Maio de 2013
(Ass.) Sidolina Pereira dos Santos
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ANEXO Nº32
FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO
LETIVO

152

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2012/2013
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Sessão de Encerramento

A sessão de encerramento contou com a presença do vice-presidente do IPL, Prof. João
Paulo Marques, do diretor da ESECS, Prof. Rui Matos, e da coordenadora do Programa
IPL60+, Prof. Luísa Pimentel. Também estiveram presentes os subdiretores da ESECS,
vários docentes e colaboradores do IPL60+, bem como cerca de 60 estudantes
seniores.
Efetuou-se um balanço das atividades realizadas ao longo do ano, apresentou-se um
vídeo executado pelo estagiário de Comunicação Social e Educação Multimédia,
entregaram-se os diplomas de participação aos estudantes presentes. A sessão
terminou com a atuação da Tuna 60+.

Entrega de diplomas
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Atuação da
Tuna 60+

Lanche convívio
Após a sessão de encerramento, realizou-se um lanche partilhado. Como era tempo de
Santos Populares fez-se uma sardinhada e dançaram-se as marchas populares. Os
jovens chineses também foram convidados para a festa e gostaram das sardinhas.
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ANEXO Nº33
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE
OFICINAS CRIATIVAS
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE OFICINAS CRIATIVAS

A Exposição de trabalhos realizados pelos estudantes do
IPL60+ nas oficinas de Lavores, Artes Decorativas e
Laboratórios de Criação Artística, bem como uma
representação gráfica dos blogues construídos no âmbito
do Projeto Trad’Inovações, esteve patente no hall de
entrada da ESECS, entre 18 e 30 de junho de 2013.
A exposição foi inaugurada durante a festa de
encerramento do ano letivo, podendo ser visitada por
toda a comunidade académica do IPL.
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Vista Geral da Exposição

Trabalhos realizados na
Oficina de Lavores,
dinamizada por Antonieta
Heitor, voluntária.
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Trabalhos realizados na Oficina
de Artes Decorativas,
dinamizada por Paula
Cabecinhas, estagiária de
Educação Social.

Trabalhos realizados
no âmbito dos
Laboratórios de
Criação Artística,
Projeto desenvolvido
por docentes da
ESECS, ao abrigo de
financiamento pela
Fundação Calouste
Gulbenkian.
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Imagem dos Blogues elaborados pelos estudantes seniores no âmbito do projeto
Trad’Inovações (TIC), dinamizado por Paula Cainço, docente do Programa.
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ANEXO Nº34
DIVULGAÇÃO EM CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
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Conferência “Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações”
Aix-en-Provence (França)
Apresentação do Programa IPL60+ por Alexandra Neves (estudante do mestrado em
Intervenção para um Envelhecimento Ativo)
Novembro 2012

Em Junho de 2010, as cidades geminadas com Aix-en-Provence foram convidadas para
um debate sobre o tema da gestão urbana dos centros históricos que teve lugar naquela
cidade.
Dado o sucesso dessa iniciativa e pretendendo alargar essa experiência de trabalho, a
Missão Internacional de Desenvolvimento Turístico Internacional, da Câmara Municipal de Aixen-Provence, convidou a Câmara Municipal de Coimbra, em 2011, a participar num projeto e
que se insere nos objetivos do programa europeu “Europa para os Cidadãos”, com a duração
de 2 anos (2011 e 2012).
Este programa foi realizado, pela primeira vez, em Novembro de 2011, em Aix-enProvence, e foi composto por três eventos: uma conferência sobre a temática do ano europeu
(sobre “Voluntariado”), uma rede de conhecimentos (Expert Network) e um evento culinário,
em associação com seis cidades: Perugia (Itália), Tübingen (Alemanha), Bath (Reino Unido),
Coimbra (Portugal), Granada (Espanha) e Pècs (Hungria).
Este ano, a Missão Internacional de Desenvolvimento Turístico Internacional, da Câmara
Municipal de Aix-en-Provence, convidou novamente a Câmara Municipal de Coimbra a
associar-se a mais um programa idêntico ao de 2011, mas com temáticas distintas no que se
refere à Expert Network. O tema este ano incidiu nas “Eco-friendly local authorities” e na
Conferência subordinada ao tema “Envelhecimento Activo e Solidariedade entre Gerações”,
onde foram incluídos 4 Workshops:
WORKSHOP 1- Health and Prevention (2h)
WORKSHOP 2 - Knowledge, transmission and communication (2h)
WORKSHOP 3 - Maintaining social ties (2h)
WORKSHOP 4 - Support with loss of independence - Constraints or challenges? (2h)
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Relativamente a esta temática, foi apresentado um projeto intergeracional, elaborado
no âmbito da Unidade Curricular de «Gestão de Projetos de Intervenção», do Mestrado em
Intervenção para um Envelhecimento Ativo, 2011/2013, e uma breve abordagem sobre a
investigação que se encontra de momento em curso referente à dissertação de mestrado,
intitulado de : “Antes de morrer, eu quero…”. Uma perspetiva do sujeito envelhecido como um
indivíduo que escolhe e participa em medidas que afetam o seu bem-estar.
Aproveitando a oportunidade do evento e a presença dos conferencistas com interesse
na área do envelhecimento, deu-se também a conhecer o Programa IPL60+, estando também
ao dispor dos presentes os folhetos informativos e respetivos contatos. Após esse momento,
surgiu a apresentação e interesse de um projeto semelhante, apresentado pela cidade de
Perugia – Itália e com intenção em fazerem um possível intercâmbio entre o Projeto IPL60+ e o
projeto desenvolvido na cidade acima mencionada, cujo promotor é a instituição pública da
Università Della Terza Età.
De seguida apresentam-se alguns registos fotográficos do evento, com particular
incidência nos momentos em que foi mencionado o Programa IPL60+.

Alexandra Neves
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ANEXO Nº35
APRESENTAÇÃO DE POSTER
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O POSTER EM EXPOSIÇÃO NO ESPAÇO DO CONGRESSO
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ANEXO Nº36
DEBATE NA NERLEI
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ANEXO Nº37
POSTER PARA
CONFERÊNCIA INCLUDIT
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ANEXO Nº38
GRELHAS DE DADOS DE AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA
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Avaliação do Programa pelos seniores
2012/2013

Questão colocada:

Numa escala de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a discordo totalmente e 5 a concordo
totalmente, indique o seu nível de concordância relativamente a cada uma das
seguintes afirmações, relacionadas com a estrutura e organização do Programa IPL60+
em 2012/2013:

1

2

3

A oferta formativa é diversificada e apelativa.
A oferta formativa corresponde às necessidades dos estudantes.
O Programa está bem organizado.
O atendimento nos serviços das escolas é eficaz.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os docentes das licenciaturas.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os das licenciaturas.
Há uma boa relação entre os estudantes do IPL60+ e os formadores .
O valor das taxas pagas é adequado aos serviços prestados.
A sala de convívio do IPL 60+ é adequada às atividades aí realizadas.
Há uma boa articulação entre a coordenação do Programa e os estudantes.
Há uma boa articulação entre os estudantes do IPL60+ e os seus representantes.
As atividades culturais e recreativas são adequadas necessidades dos estudantes.
Sinto-me bem acolhido(a) no IPL.
Já me senti discriminado(a) por ser mais velho(a) do que outros estudantes do IPL.
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4

5

Avaliação da estrutura e organização do Programa IPL 60+
Estrutura e avaliação do Program a

Discordo
totalm ente

Oferta Form Diversificada e Apelativa

Concordo
razoavelm e Concordo
nte

Discordo

Concordo
totalm ent
e

2,5

5

30

40

22,5

Oferta Form de Acordo Necessidades Estudantes

0

5,6

27,8

44,4

22,2

Boa Organização do Programa

0

5,4

16,2

56,8

21,6

Atendimento Eficaz Serviços IPL

0

2,6

15,8

39,5

42,1

Boa relação Est60+ e Doc Licenciaturas

2,5

0

7,5

37,5

52,5

Boa relação Est60+ e Est Licenciaturas

2,5

0

20

42,5

35

Boa relação Est60+ e Form AtividadesIPL60+

2,4

2,4

4,9

19,5

70,7

Adequado Valor Taxas Pagas

2,4

24,4

24,4

34,1

14,6

Sala de Convívio Adequada

2,4

22

36,6

19,5

19,5

Boa Articulação Coordenação-Estudantes60+

0

2,6

38,5

35,9

23,1

Boa Articulação Estud-Representantes na CCP

0

5,1

33,5

35,9

25,6

Atividades Cult. e Rec. Adequadas

0

2,6

43,6

38,5

15,4

Bom Acolhimento no IPL

0

0

9,1

38,6

52,3

67,6

2,7

10,8

8,1

10,8

Discordo
parcial ou
totalmente
(nº)

Concordo
parcial ou
totalmente
(nº)

3
2
2
1
1
1
2
11
10
1
2
1
0
26

37
34
35
37
39
39
39
30
31
38
37
38
44
11

Sentimento Discriminação por ser mais velho

Avaliação da estrutura e organização do Programa IPL 60+
Discordo
parcial ou
totalmente %

Concordo
parcial ou
totalmente %

Oferta Form Diversificada e Apelativa

7,5

92,5

Oferta Form de Acordo Necessidades Estudantes

5,6

94,4

Boa Organização do Programa

5,4

87,5

Atendimento Eficaz Serviços IPL

2,6

97,4

Boa relação Est60+ e Doc Licenciaturas

2,5

97,5

Boa relação Est60+ e Est Licenciaturas

2,5

97,5

Boa relação Est60+ e Form AtividadesIPL60+

4,9

95,1

Adequado Valor Taxas Pagas

26,8

73,2

Sala de Convívio Adequada

24,4

75,6

Boa Articulação Coordenação-Estudantes60+

2,6

97,4

Boa Articulação Estud-Representantes na CCP

5,1

94,9

Atividades Cult. e Rec. Adequadas

2,6

97,4

Bom Acolhimento no IPL

0,0

100,0

Sentimento Discriminação por ser mais velho

70,3

29,7

Total de
respostas
40
36
37
38
40
40
41
41
41
39
39
39
44
37
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