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ACRÓNIMOS
ADESBA

Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Freguesia da Barreira

AMITEI

Associação de Solidariedade Social de Marrazes

CTeSP

Curso Técnico Superior Profissional

ESAD.CR

Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha

ESECS

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

ESSLei

Escola Superior de Saúde

ESTG

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

ESTM

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar

FASE

Fundo de Apoio Social ao Estudante

IPLeiria

Instituto Politécnico de Leiria

PL

Pós-laboral

RHCO

Relações Humanas e Comunicação Organizacional

RUTIS

Rede de Universidades de Terceira Idade

SAS

Serviços de Ação Social

TIC

Tecnologias de Informação e Comunicação

TIPC

Tradução e Interpretação Português/Chinês – Chinês/Português

UC

Unidade(s) Curricular(es)

UMEX

Universidad de Mayores de Extremadura
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INTRODUÇÃO
O presente documento visa apresentar dados relativos aos estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2017/2018, e efetuar a descrição e a
avaliação das atividades realizadas neste período.
O relatório contempla um conjunto, sucinto e sistematizado, de informação considerada
essencial para a caracterização e avaliação das atividades realizadas. Em alguns casos, para
complementar a informação, apresentam-se registos em apêndice ou a indicação para a
consulta dos mesmos online.
As atividades (gratuitas e pagas) decorreram de acordo com o calendário letivo (apêndice nº1)
e com os horários específicos (apêndice nº2) previamente definidas pela coordenação, em
articulação com os responsáveis pelas várias iniciativas. Para além destas, realizaram-se,
também, várias atividades pontuais, sugeridas ou pela Coordenação, ou por estudantes, ou
por colaboradores ou por entidades externas ao Politécnico de Leiria.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
1.1.

Caracterização sociodemográfica

No ano letivo que se analisa, o número total de estudantes inscritos1 foi de 109, mais 4 do que
no ano letivo transato, mantendo, assim, a tendência dos anos anteriores.
Dos 109, 23 são novas inscrições e 86 são renovações. Percebe-se que a taxa de permanência2
é elevada, situando-se nos 79%, ao contrário da taxa de rejuvenescimento3 (21%) que se tem
mantido constante nos últimos anos, apresentando, no período em análise, um ligeiro
incremento de 4% face ao ano anterior.
Os registos indicam-nos, também, que no 1º semestre houve um maior número de estudantes
inscritos (n=99) face ao segundo semestre (n=85), situação que se verifica desde o ano letivo
2011-12.
Quanto às características sociodemográficas dos inscritos (sexo, idade, habilitações
académicas, profissão e residência) apresentadas na tabela 1, podemos verificar uma
feminização do público que frequenta o Programa, uma predominância de estudantes que se
situam na faixa etária dos 60 aos 69 anos, em termos de habilitações académicas o ensino
superior (licenciatura) é o nível de escolaridade com maior representatividade (n=37). No que
respeita às categorias profissionais, destaca-se a dos Especialistas das Atividades Intelectuais
e Científicas (n=41). No que concerne ao local de residência, a grande maioria (n=102/109)
dos estudantes inscritos no ano em análise reside no concelho de Leiria, tal como verificado
nos anos anteriores.

1

Uma vez que as inscrições no Programa IPL60+ são semestrais, ou seja, uma pessoa que se inscreva no 1º
semestre pode não se inscrever no 2º e vice-versa, do ponto de vista da análise estatística, definiu-se o número
de pessoas inscritas no ano letivo como os inscritos em pelo menos um dos semestres desse ano. Assim, uma
pessoa inscrita nos dois semestres contou como uma inscrição no ano letivo e não como duas.
2
Definimos a taxa de permanência como o número de pessoas que já se inscreveram em anos letivos
anteriores, face ao total de inscritos.
3
Definimos a taxa de rejuvenescimento como o número de pessoas que se inscreveram pela primeira vez no
ano letivo em análise, face ao total de inscritos.

9

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos estudantes IPL60+ em 2017-2018

Sexo

Idade

Habilitações
académicas

Profissão

Residência

1.2.

n= 109

%

Feminino
Masculino

67
42

61
39

<50
50-59
60-69
70-79
>=80

1
6
63
34
5

1
5
58
31
5

1º ciclo do ensino básico
2º ciclo do ensino básico
3º ciclo do ensino básico
Ensino Secundário
Ensino Médio/ Bacharelato
Licenciatura

8
3
31
23
7
37

7,3
2,8
28,4
21,1
6,4
33,9

15
41
15
24
5

14
38
14
22
5

4

4

2
3

2
4

1 - Rep. do poder legislativo, Dirigentes, Diretores e Gestores
2 - Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas
3 - Técnicos e Profissões de Nível Intermédio
4 - Pessoal Administrativo
5 - Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de Proteção e
Segurança e Vendedores
7 - Trabalhadores Qualificados da Industria, Construção e
Artífices
8 - Operadores de Inst. de Máq. e Trab. da Montagem
10 - Domésticas
Marinha Grande
Minde
Batalha
Souto da Carpalhosa
Maceira Liz
Leiria

1
1
5
1
1
100

0,9
0,9
4,6
0,9
0,9
92

Inscrições por Escola, Curso e Unidades Curriculares (UC)

Tal como evidenciado em Relatórios anteriores, existe uma relação entre o local de residência
e as escolas frequentadas. Os estudantes seniores escolhem unidades curriculares dos CTeSP
e das licenciaturas ministradas nas escolas localizadas em Leiria (ESECS - Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais, ESSLei - Escola Superior de Saúde e ESTG - Escola Superior de
Tecnologia e Gestão) em detrimento das unidades curriculares das escolas localizados em
Caldas da Rainha (ESAD.CR - Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha) e em
Peniche (ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar), como se apresenta na
Tabela 2. A ESECS regista o maior número de inscrições (n=200/227)) em unidades curriculares
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de CTeSP e licenciatura disponíveis aos seniores, mantendo-se a tendência evidenciada desde
o início do Programa.
Relativamente à escolha dos cursos, mantem-se a diversidade de preferências ao nível das
áreas científicas, com predominância pelas ciências sociais, ciências da educação e serviços
pessoais (Turismo e Lazer). Os cursos que registaram mais procura foram os de Comunicação
e Media, Educação Básica e o curso CTeSP em Intervenção em Ambiente e Património. Apesar
de pouco expressivo, é de destacar um ligeiro aumento da procura de UC dos cursos de
Contabilidade, de Engenharia, Solicitadoria e Gestão, da ESTG. De salientar que o número de
inscrições nos diversos cursos é superior ao número total de estudantes, uma vez que os
estudantes podem inscrever-se a mais do que uma UC em simultâneo.
A diversidade das escolhas é visível, também, ao nível das unidades curriculares eleitas pelos
estudantes aquando da sua inscrição. As áreas mais procuradas são as das ciências sociais,
com destaque para a história (35), seguidas das línguas estrangeiras (29), do turismo e lazer
(18) e das linguagens artísticas (17) (Apêndice nº3).
Tabela 2 – N.º de UC frequentadas por escola e curso em 2017-2018

N.º UC por Escola

N.º de UC por Curso e Escola

ESECS

200

ESTG
ESSLei
ESAD.CR

24
2
1

ESTM

0

Educação Básica
Comunicação e Media
Língua Portuguesa Aplicada

47
38
18

CTeSP em Intervenção em
Ambiente e Património

18

RHCO

15

Serviço Social
Educação Social

15
11

CTeSP em Intervenção em Espaços
Educativos

11

CTeSP em Intervenção
Sociocultural e Desportiva

10

Eng. Automóvel
Solicitadoria

8
7

ESTG

Desporto e Bem Estar
Contabilidade e Finanças

6
5

ESECS
ESTG

CTeSP em Intervenção Social e
Comunitária

4

ESECS

Eng. Mecânica

3

ESTG

ESECS

11

CTeSP em Práticas Administrativas
e Comunicação Empresarial

3

ESECS

Dietética e Nutrição

2

ESSLei

Licenciatura em Relações
Comerciais China-Países Lusófonos

2

ESECS

Língua e Cultura Portuguesa
Design de Ambientes

2
1

ESECS
ESAD.CR

Gestão

1

ESTG

Os estudantes podem inscrever-se até 5 UC de qualquer curso de licenciatura ou TeSP do
IPLeiria. A grande maioria das pessoas (77,8% no 1º e 85,9% no 2º semestre) apenas se
inscreve em uma UC, mas há uma minoria (22,2% no 1º e 11,8% no 2º semestre) que decide
frequentar mais do que uma, como documentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Número de UC de CTeSP e licenciatura frequentadas
2º semestre

1º semestre
Nº UC

Nº Alunos

%

Nº UC

Nº Alunos

%

1

77

77,8

1

73

85,9

2

16

16,2

2

10

11,8

3

6

6,1

3

1

1,2

----

----

----

4

1

1,2

Total alunos:

99

100%

Total alunos:

85

100%

1.3.

Número de UC de licenciatura e Projetos específicos

frequentados
Para além das UC dos CTeSP e de licenciatura, os estudantes do IPL60+ dispõem de uma oferta
formativa própria, sujeita a propina, e, também, de um conjunto diversificado de atividades
gratuitas.
Procurando perceber qual a média de inscrições, simultaneamente, em UC e projetos sujeito
a taxa, verifica-se que a grande maioria (56,6% no 1º semestre e 69,4% no 2º semestre)
frequentou duas atividades sujeitas a pagamento, tendencialmente uma UC de licenciatura e
um projeto específico do IPL60+, como se apresenta na Tabela 4.
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Tabela 4 – Total de UC e Projetos frequentados
Nº de Unidades
Curriculares (de CTeSP e
licenciatura) e projetos
do IPL60+
1 UC/Projeto

Nº de inscritos /%

24

24,2%

19

22,4%

2 UC/Projeto

56

56,6%

59

69,4%

3 UC/Projeto

16

16,2%

4

4,7%

4 UC/Projeto

3

3,0%

3

3,5%

Total

99

100%

85

100%

1º sem

2º sem

Outro indicador relevante é o número de pessoas que apenas frequenta unidades curriculares
de CTeSP ou licenciatura, não manifestando interesse pelos projetos do IPL60+, sujeitos a
pagamento. Foram 39 as pessoas (39,4%) que fizeram essa opção no primeiro semestre e 13
no segundo (13,1%). Mais um ano em que se confirma a tendência do aumento do número de
inscritos somente em UC dos cursos do IPLeiria.
No entanto, apesar de não se inscreverem em projetos do IPL60+ sujeitos ao pagamento de
uma taxa, frequentam as atividades que não estão sujeitas a pagamento: Clube de Leitura e
de Escrita, Cultivo Divertido, Dança, Gerontomotricidade, Grupo de Jograis, Inglês do Dia-aDia, Iniciação à Língua e Cultura Chinesas, SessenTuna, Oficina de Artes Plásticas, entre outras,
como será apresentado no ponto 2.

1.4.

Estudantes que se submeteram a avaliação e respetivas

classificações
A frequência de UC de CTeSP ou Licenciatura não pressupõe a realização de avaliação, esta
tem um carácter facultativo e poucos são os estudantes que o fazem. No ano letivo em análise,
dos 14 estudantes que se inscreveram às UC com o objetivo de serem avaliados, apenas 5
(4,6%) concretizaram esse objetivo. É um dado que mantém a tendência de decréscimo,
evidenciada nos anos anteriores, revelando o pouco interesse dos seniores para realizar
avaliação, no âmbito das UC dos cursos. Podemos acrescentar, também, que os estudantes
que se submeteram a avaliação são, no geral, os mesmos dos anos anteriores.
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2. ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS
Como já foi referido no ponto 1, para além da frequência de UC de qualquer CTeSP, de
licenciatura do IPLeiria ou específicas do IPL60+, os estudantes do Programa têm a
possibilidade de frequentar projetos especificamente criados para si (pagos ou gratuitos) e de
participar em diversas atividades socioeducativas e culturais. Nas tabelas seguintes,
apresentar-se-ão as atividades regulares desenvolvidas (pagas e gratuitas), os dinamizadores
e o número de inscritos nas mesmas.

2.1.

Atividades regulares

A oferta formativa do Programa (Tabela 5) é pensada tendo em conta as opiniões dos
estudantes, evidenciadas no questionário de avaliação que é enviado para todos no final de
cada ano letivo. Para o ano em análise, constituiu-se uma turma de Atividade Física, em cada
semestre, 2 turmas de TIC, com conteúdos e ritmos de aprendizagem diferentes, e 1 turma de
inglês, de nível intermédio (B1/B2)
Tal como nos anos anteriores, as UC específicas do Programa com mais procura foram as da
área das TIC. No entanto, não podemos deixar de salientar o elevado interesse pela prática da
atividade física e da aprendizagem da língua inglesa, com uma média de 20 inscrições por
turma.
A dinamização das UC foi assegurada por docentes contratados pelo IPLeiria, por
colaboradores da Unidade de Ensino à Distância (UED) do IPLeiria, por estudantes de
engenharia informática, colocados através do Programa FASE, e por uma voluntária, externa
ao IPLeiria, que de forma autónoma se disponibilizou para colaborar no Programa.

Tabela 5 – Projetos específicos do Programa, sujeitos a pagamento
DESIGNAÇÃO
ATIVIDADE FÍSICA
(3 sessões semanais de 1h)
(programa no apêndice n.º 4)
INGLÊS INTERMÉDIO
(2 sessões semanais de 1H30)
(programa no apêndice n.º 5)
INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS E SERVIÇOS
ONLINE
(1 sessão semanal de 3h)
(programa no apêndice n.º 6)
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA (1º semestre)
(2 sessões semanais de 1h30)
(programa no apêndice n.º 7)
INTRODUÇÃO À INTERNET (2º semestre)
(2 sessões semanais de 1h30)
(programa no apêndice n.º 8)

Dinamizadores
Joaquim Esperança (docente
ESECS)
Fátima Barbeiro Neto
(docente ESECS)

N.º de inscritos
1.º sem 2.º sem
21

19

22

18

22

---

Fábio Rodrigues (Aluno FASE SAS)

4

---

Fábio Rodrigues (Aluno FASE SAS)

---

14

Ana Filipa Vitorino (voluntária)
Mayelson de Sousa e Tiago
Alves (Alunos FASE – SAS)

14

GENEALOGIAS DIGITAIS
(1 sessão semanal de 3h)
(programa no apêndice n.º 9)

Carina Rodrigues e Sandro
Costa (UED)

--10

Grande parte das atividades identificadas na tabela n.º 7 é da iniciativa de docentes e
colaboradores do IPLeiria (ESECS e UED); dos estudantes seniores; de estudantes no âmbito
do seu estágio ou de outro trabalho académico ou, ainda, de voluntários (exemplo da Iniciação
ao Esperanto e da SessenTuna) que pretendem dar um contributo para aumentar a nossa
oferta cultural e recreativa.
Tabela 6 – Atividades e projetos gratuitos
DESIGNAÇÃO DAS ATIVIDADES
CHÁ DAS QUINTAS – espaço de
convívio pontual

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

N.º de inscritos
1.º
2.º
sem
sem

Grupo de estudantes do IPL60+

CLUBE DE LEITURA E DE ESCRITA
(sessões quinzenais)

Cristina Nobre (docente da ESECS, colaboração
voluntária)

DANÇA
(1 sessão semanal)

16

15

Isabel Varregoso (docente da ESECS –
colaboração voluntária)

33

32

Encontros de Reflexão sobre Temas
Gerais de Ciência
(programa no apêndice n.º 10)

Alzira Saraiva (docente jubilada da ESECS)

---

18

GERONTOMOTRICIDADE
(1 sessão semanal)

Isabel Varregoso (docente da ESECS –
colaboração voluntária)

19

---

GERONTOMOTRICIDADE
(1 sessão semanal)

Fábio Ferreira
Miguel Frederico
(estagiários Desporto e Bem-Estar)
Grupo de estudantes do IPL60+

---

18

5

4

39

37

13

6

GRUPO DE JOGRAIS
(2 ensaios semanais)
INGLÊS DO DIA-A-DIA (Iniciação)
(programa no apêndice n.º 11)

INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA
CHINESAS
(1 sessão semanal)
INICIAÇÃO AO ESPERANTO
(programa no apêndice n.º 12)
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
(1 sessão semanal)

Bárbara Costa (aluna voluntária CM)
Ana Pinto (aluna voluntária CM)
Adriana Gaspar (aluna voluntária CM)
Kathryn Carpenter (Bolsa Fulbright)
Estudantes do curso de TIPC da ESECS

Maria de Lurdes Oliveira (voluntária)

25

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

12

15

13
15

PROJETO CULTIVO DIVERTIDO

Grupo de estudantes do IPL60+

7
8

Projeto EU E OS MEUS DISPOSITIVOS
MÓVEIS (programa no apêndice n.º
13)

Carina Rodrigues (colaboração voluntária no
âmbito do doutoramento).

PROJETO CRIAÇÃO DE ROTEIROS
DIGITAIS (programa no apêndice n.º
14)
Seminário de Gastronomia e Vinhos
(programa no apêndice n.º 15)
SESSENTUNA
(2 ensaios semanais)

Vânia Oliveira
(estudante mestrado Intervenção e Animação
Artística da ESECS)
Edgar Lameiras (docente da ESECS)

2.2.

9

---

---

5

---

25

21

19

Manuel Filipe Rocha (colaborador voluntário)

Atividades pontuais

Durante o ano letivo de 2017-2018 realizaram-se as seguintes atividades, gratuitas, que
designamos de pontuais4:
Tabela 7 – Atividades pontuais – 1.º semestre 2017-2018

Atividades

Responsável/Dinamizador

12 outubro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e Envelhecimento:
Prevenção de quedas I

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
18 outubro de 2017 - Atividade Física intergeracional - Assim tem
outro sabor… entre os estudantes do IPL60+ e os alunos do Curso
TESP em Intervenção Sociocultural e Desportiva, da unidade
curricular de Exercício e Saúde.

Prof. Joaquim Esperança

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/31/6499/
19 outubro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e Envelhecimento:
Alimentação saudável I

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/

4

Consideram-se atividades pontuais as que são desenvolvidas na sequência de propostas dos estudantes do
Programa, que se organizaram com o objetivo de usufruir de momentos de convívio e de enriquecimento
cultural; de propostas de estagiários de licenciatura ou de mestrado; de propostas de docentes das UC, que
incluíram iniciativas socioculturais nos seus programas; de propostas da Coordenação do Programa; de convites
para participar em iniciativas dinamizadas pelas unidades orgânicas do IPLeiria ou de convites de instituições
externas.
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26 outubro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e Envelhecimento:
Prevenção de quedas II

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
26 outubro de 2017 - “Chá das Quintas”

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2017/11/04/cha-das-quintas-3/
2 novembro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e
Envelhecimento: Alimentação saudável II

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
9 novembro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e
Envelhecimento: Alimentação saudável III

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
09 novembro de 2017 - Festa de Abertura do Ano Letivo 2017/2018
do Programa IPL60+

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2017/11/18/abertura-do-ano-letivo-20172018/
30 novembro de 2017 - Apresentação do livro Peregrinação à
Poesia, do Clube da Leitura e da Escrita do IPL60+.

Professora Cristina Nobre (Clube
da Leitura e da Escrita do IPL60+)

http://60mais.ipleiria.pt/2017/12/04/apresentacao-do-livroperegrinacao-a-poesia/
16 novembro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e
Envelhecimento: Envelhecimento neuro cognitivo I

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
16 novembro de 2017 - Ciclo de workshops - Saúde e
Envelhecimento: Envelhecimento neuro cognitivo II

Coordenação e ESSLei

http://60mais.ipleiria.pt/2017/10/06/esslei-dinamiza-workshopsgratuitos-para-os-estudantes-do-programa-ipl60/
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06 de dezembro de 2017 - Intergeracionalidade?... Sempre que
possível, com certeza! Aula de Atividade Física intergeracional entre os estudantes do IPL60+ e os alunos do Curso TESP em
Intervenção Sociocultural e Desportiva, da unidade curricular de
Exercício e Saúde.

Prof. Joaquim Esperança

http://60mais.ipleiria.pt/2017/12/12/intergeracionalidadesempre-que-possivel-com-certeza/
14 de dezembro de 2017 - Eleição dos representantes dos
estudantes na Comissão Científico-Pedagógica do Programa IPL60+.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2017/12/05/processo-de-eleicao-dosrepresentantes-na-comissao-cientifico-pedagogica-do-programa/
14 de dezembro 2017 “Chá das Quintas” Natalício.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2017/12/11/cha-das-quintas-natalicio-14dezembro-2017/
05 de janeiro de 2018 - Jantar de Natal/ Reis.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/02/05/estudantes-do-ipl60comemoraram-o-natal-e-os-reis/
25 de Janeiro 2018 - Reunião Geral do IPL60+ para refletir sobre o
1º semestre e planear do 2º semestre.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/01/18/6632/
25 de Janeiro 2018 - “Chá das Quintas”.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/01/18/6636/
31 janeiro de 2018 – SessenTuna no Solar de Santa Marta, Estrutura
Residencial para Idosos, em Calvaria (Porto de Mós).

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/02/05/a-sessentuna-anima-tardede-pessoas-idosas/
21 fevereiro de 2018 - Grupo de Jograis do 60+ participa na
Conferência Internacional: perspetivas, projetos e intervenções
sobre o envelhecimento, realizada na ESSLei.

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/02/28/grupo-de-jograis-numaconferencia-sobre-envelhecimento/
21 de fevereiro de 2018 – SessenTuna proporciona um momento
musical aos utentes da OÁSIS - Organização de Apoio e
Solidariedade para a Integração Social.

Coordenação e Estudantes IPL60+
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http://60mais.ipleiria.pt/2018/03/02/a-sessentuna-na-oasis/

10 de março de 2018 – Apresentação do livro Peregrinação à Poesia,
na Associação Cultural ACRENARMO.

Professora Cristina Nobre

http://60mais.ipleiria.pt/2018/03/16/cristina-nobre-poesia-naacrenarmo/
19 de abril de 2018 - 1º Encontro Ibérico de Programa de Formação
Universitária para Seniores, na Universidade de Lisboa.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/04/30/encontro-iberico-deprogramas-universitarios-para-seniores/
23 a 27 de abril de 2018 – Semana de intercâmbio dos estudantes
do IPL60+ na Universidad de Mayores de Extremadura, em Badajoz.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/05/03/ipl60-na-universidad-demayores-de-extremadura-espanha/
30 de abril e 2 de maio de 2018 - Workshop - “Atreve-te a Salvar
uma Vida” - Suporte Básico de Vida”.

Coordenação e ESSLei (Professora
Doutora Catarina Lobão)

http://60mais.ipleiria.pt/2018/04/26/atreve-te-a-salvar-uma-vida/
14 a 19 de maio de 2018 - Semana de intercâmbio dos estudantes
do Programa de Mayores da Universidad de Extremadura no
Programa IPL60+, Leiria.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/05/15/intercambio-internacionalde-estudantes-umex-ipl60/
17 de maio de 2018 - Dia Aberto do IPL60+: “A criatividade não tem
idade”

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/04/26/dia-aberto-do-ipl60-com-otema-a-criatividade-nao-tem-idade/
23 maio de 2018 – SessenTuna desloca-se à Associação de BemEstar de Parceiros – ABEP, para um momento musical aos utentes
da instituição.

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/05/30/a-sessentuna-na-abep/
24 maio de 2018 - O Grupo de Jograis e estudantes de Educação
Social dinamizam momento cultural no 3º ciclo de seminários
subordinado ao tema – Educação de Adultos e Desenvolvimento
Local, no âmbito do Mestrado em Educação e Desenvolvimento
Comunitário, da ESECS.

Professora Sara Mónico Lopes e
Estudantes IPL60+
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http://60mais.ipleiria.pt/2018/05/27/jograis-dinamizamseminario-educacao-de-adultos-e-desenvolvimento-local/

28 maio de 2018 - estudantes do IPL60+ convidados a participar em
duas aulas de Conversação em Português, do 2º ano da licenciatura
em Língua Portuguesa Aplicada, com os jovens estudantes chineses.

Coordenação e Curso LPA

http://60mais.ipleiria.pt/2018/06/14/em-aula-com-os-jovenschineses/
30 de maio de 2018 – Grupo de Atividade Física dinamizou o ateliê
“Dança com os Avós” na Festa do Dia Mundial da Criança, no Estádio
de Leiria.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/06/07/a-brincar-no-atelie-dancacom-os-avos/
05 de junho de 2018 - Visita de Estudo a Peniche e Rio Maior
no âmbito das atividades: Encontros de Reflexão sobre Temas
Gerais de Ciência e Seminário de Gastronomia e Vinhos.
http://60mais.ipleiria.pt/2018/06/12/visita-de-estudo-a-penichee-rio-maior/

Professora Alzira Saraiva
Encontros de Reflexão sobre
Temas Gerais de Ciência) e
Professor Edgar Lameiras
(Seminário de Gastronomia e
Vinhos)

13 de junho de 2018 - Festa de encerramento do ano letivo
2017/2018 do IPL60+.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/06/14/festa-de-encerramento-doano-letivo-2017-2018-do-ipl60/

3. O IPL60+ COMO CAMPO DE TRABALHOS ACADÉMICOS
Ao longo do ano letivo, os estudantes do Politécnico de Leiria ou de outras instituições de
ensino solicitam o apoio do Programa IPL60+ para a realização de trabalhos no âmbito de
unidades curriculares ou para o desenvolvimento de estágios e de pesquisas de mestrado.
Tabela 8 – Estágios curriculares realizados no âmbito do Programa
ALUNO

Adriana Marçalo

ENQUADRAMENTO
Estágio curricular do 3º ano do curso de licenciatura em
Relações Humanas e Comunicação Organizacional
(ESECS), realizado, em parceria, na Rede Alumni e no
Programa IPL60+.

ORIENTADOR

Luísa Pimentel
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Tabela 9 – Pedidos de colaboração Interna e externa
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Realização de workshops sobre aplicações Estudante de doutoramento da Universidade
móveis, com os estudantes do IPL60+
Aberta no âmbito da sua dissertação.
Aplicação de inquérito por questionário aos
estudantes seniores com o objetivo de analisar
as relações intergeracionais no Programa
IPL60+.

Estudantes do 1º ano do TESP de Intervenção
Social e Comunitária, no âmbito da unidade
curricular Métodos e Técnicas de Investigação
Social.

Realização de reportagem sobre as atividades Estudantes do 2º ano da licenciatura em
do Programa IPL60+, em particular a Comunicação e Media, da ESECS, no âmbito da
SessenTuna.
disciplina de Laboratório Jornalístico.
Realização de reportagem sobre as motivações Estudantes do 2º ano da licenciatura em
dos seniores para frequentarem o Programa Comunicação e Media, da ESECS, no âmbito da
IPL60+.
disciplina de Laboratório Jornalístico.
Realização de workshops para a criação de
roteiros digitais sobre a cidade de Leiria.

Estudante do 2º ano do mestrado Intervenção e
Animação Artística, da ESECS, no âmbito do seu
Trabalho de Projeto.

Aplicação de um plano de treino aos
estudantes do IPL60+, com o objetivo avaliar os
efeitos da atividade física na terceira idade.

Estudantes do 3º ano da licenciatura em Desporto
e Bem-Estar, da ESECS, no âmbito da UC Projeto.

4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E REDES INTERINSTITUCIONAIS
4.1. Projetos em Parceria
Tabela 10 – Participação em Projetos em Parceria
Designação
Projeto Proalfa – Em
parceria com AMITEI

Descrição
O projeto Proalfa surge da vontade dos utentes da AMITEI – Associação de Solidariedade
de Marrazes de aprender a escrever o nome e de manter a leitura e a escrita. Aliando o
facto dos alunos do Programa IPL60+, após reforma, quererem aprender e partilhar
conhecimentos, criou-se uma parceria entre as duas instituições. O Projeto Proalfa
encontra-se dividido em três grupos, tendo em conta as capacidades e conhecimentos dos
idosos. Um grupo dedicado à aprendizagem da escrita e da leitura e dois grupos dedicados
à manutenção da leitura e da escrita. Cada grupo teve, todas as semanas, uma sessão de
90 minutos.
http://60mais.ipleiria.pt/2017/03/28/%ef%bb%bfprojeto-proalfa/
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4.2. Colaboração com a RUTIS
O IPL60+ é membro observador da RUTIS, sendo apresentado pelos seus responsáveis, em
diversas iniciativas, como um exemplo de boas práticas no domínio da formação sénior, da
aprendizagem intergeracional e da inclusão social dos seniores.

5. DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS
5.1

Disseminação em eventos científicos

- Apresentação da Comunicação “O Património histórico e cultural na formação de estudantes
seniores”, no âmbito do Congresso Internacional de Património Cultural e Intervenção
Artística, organizado pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de
Leiria, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017.
- Apresentação do Poster “Programa IPL60+ - formação sénior em contexto intergeracional”,
no V Congresso Regional sobre Envelhecimento Ativo e Saudável, promovido pelo Consórcio
Ageing@Coimbra, no dia 28 de novembro de 2017, em Coimbra.
- Apresentação da comunicação “Formação para Seniores no Instituto Politécnico de Leiria”,
no 1º Encontro Ibérico de Programas de Formação Universitária para Seniores, que decorreu
na Universidade de Lisboa, a 19 de abril de 2018, organizado pela Universidade de Lisboa e
pela Universidad de Mayores de Extremadura.
- Apresentação da Comunicação “A educação de adultos e a Aprendizagem intergeracional no
Politécnico de Leiria”, a 24 de maio de 2018, no âmbito do ciclo de seminários A Educação de
Adultos e o Desenvolvimento Local, promovido pelo mestrado em Ciências da Educação –
ESECS.

5.2

Publicações 5

Pimentel, L. & Lopes, S. (2017). O património histórico e cultural na formação de estudantes
seniores. In F. Magalhães, J. Sousa & M. de São Pedro Lopes (Orgs). Reflexões sobre
Património Cultural / Reflections on Cultural Heritage (pp. 142-160). Leiria: CICS.Nova (Pólo
de Leiria) e Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – IPLeiria.

5

Disponíveis em http://60mais.ipleiria.pt/nos-nos-media/media-2/o-que-aconselhamos/publicacoes/
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5.3

Projetos de Investigação

Desenvolvimento do Projeto de Investigação “60+20=TI - Aprendizagem Intergeracional no
Ensino Superior: potencialidades e constrangimentos”, com o apoio do CICS.NOVA.IPLeiria.
Equipa de investigadores: Luísa Pimentel, Sara Mónico Lopes e Filipe Santos.

6. AVALIAÇÃO PELOS SENIORES
No final do ano letivo foi solicitado aos estudantes que respondessem a um questionário de
avaliação sobre o Programa, referente ao ano letivo 2017-18. O inquérito, construído na
aplicação Google Forms, pressupunha um preenchimento online, foi partilhado por email a
todos os estudantes inscritos (109) no referido ano letivo. Apenas 39 estudantes submeteram
o questionário, obtendo uma taxa de resposta de 35,8%. Um valor baixo, que segue a
tendência dos anos anteriores.
O instrumento de recolha de dados era constituído por 4 partes: Dados Gerais, Oferta
Formativa, Organização e funcionamento e Assiduidade às aulas dos CTeSP e de Licenciatura,
compostas por questões de resposta aberta e fechada.

6.1

Dados gerais e frequência do Programa

Os respondentes são na maioria mulheres (56,4%), tem idades compreendidas entre os 50 e
os 81 anos, situando-se a média nos 68,8 anos de idade. Apenas 10% dos respondentes
frequentou o Programa num dos semestres, a grande maioria (89,7%) esteve a totalidade do
ano letivo.
Nenhum dos respondentes indica tencionar abandonar o Programa no ano seguinte, a maioria
(79,5%) manifesta intenção de voltar a inscrever-se, apenas 20% declara alguma indecisão.

6.2

Oferta formativa

Os estudantes foram convidados a manifestar, usando a escala de 1 a 5 (1= a nada satisfeito
e 5= a totalmente satisfeito), o seu grau de satisfação geral(1), de satisfação sobre os conteúdos
lecionados(2) e sobre o desempenho dos docentes/dinamizadores(3) relativamente à oferta
formativa do Programa: a Atividade Física, Inglês, Introdução à Informática, Instrumentos
Informáticos e Serviços Online, Introdução à Internet e Genealogias Digitais. De salientar que
do total dos respondentes (39) a grande maioria não frequentou as UC em análise, como
indicado, em espaço próprio, na resposta, pelo que os dados apresentados referem-se a uma
minoria de estudantes que participaram nas atividades.
Relativamente à opinião geral (1) sobre a oferta formativa, sujeita a pagamento de taxa, o grau
de satisfação é positivo para todas, como expressam os dados da Figura 1, com maior
expressividade para a Atividade Física (92,9%) e para o Inglês Intermédio (88,9%).
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Figura 1 – Grau de satisfação geral com a oferta formativa

Os conteúdos lecionados nas diversas atividades são também do agrado da maioria como se
apresenta na Figura 2. No entanto, 3 respondentes (60%), dos 5 que frequentaram a
Introdução à Informática no 1º semestre, apresentam um grau de satisfação negativo.
Podemos interpretar com o facto dos assuntos abordados não serem do agrado destes
inquiridos, que na questão anterior se consideram, no geral, satisfeitos com a forma de
funcionamento das aulas.
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Figura 2 – Grau de satisfação com os conteúdos lecionados

O desempenho dos docentes/dinamizadores(3) foi avaliado, pela grande maioria dos
respondentes (82,4%), como bastante satisfatório. Observa-se, pelos dados apresentados na
Figura 3, que pelo menos um em cada inquirido e participante nas atividades em apreciação
(17,6%), manifestou alguma insatisfação com o trabalho desenvolvido pelo dinamizador.
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Figura 3 – Grau de satisfação com os docentes/dinamizadores

6.2.1

Atividades gratuitas

Acerca das atividades gratuitas dinamizadas, a título voluntário, por docentes, estudantes
seniores, estudantes de licenciatura, de mestrado, ou por pessoas externas ao IPLeiria, os
inquiridos puderam manifestar o seu grau de satisfação geral, através da escala de Likert, de
1 a 5, em que 1 corresponde a nada satisfeito e 5 a totalmente satisfeito. No geral o grau de
satisfação é bastante positivo, sendo residual o número dos que não se manifestaram
agradados com a atividades, como se indica na Figura 4.
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Figura 4 – Grau de satisfação geral com a atividades gratuitas

6.3

Organização e funcionamento
6.3.1

Atividades específicas do IPL60+ consideradas mais interessantes

As respostas dadas (39), de carácter aberto, mostram um grande interesse pelas TIC (7), pela
Atividade Física (5), pela Dança (4), pelo Inglês (3) e, também com 3 respostas, os Seminários
de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência. Um respondente valoriza o Seminário de
Gastronomia e Vinhos e outro a SessenTuna. De referir que, dos respondentes, 4 indicam que
não ter frequentado nenhuma atividade, o mesmo número (4) refere não ter opinião formada,
5 indicam gostar de todas aquelas em que participaram, mas não concretizam quais foram, e
consideraram-se 2 respostas nulas por não se referirem a atividades específicas do Programa,
como era solicitado.

6.4

Aspetos mais positivos do Programa IPL60+

Pedia-se que, de uma forma livre, indicassem um aspeto que considerassem mais positivo do
Programa. Dos 39 respondentes, consideraram-se 33 respostas, anulando-se 6 por não
responderem ao solicitado. Valorizam a aquisição de novos conhecimentos (9), a
aprendizagem das TIC (2), a interação social com os estudantes do IPL60+ (8), a
intergeracionalidade (5), a possibilidade de se estimular a atividade cognitiva (2), o
reconhecimento e a valorização pessoal (2), a oportunidade de poderem ocupar o tempo livre
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ao seu ritmo e de acordo com os seus interesses (2), o acesso a conteúdos dos cursos de
licenciatura (1), o ambiente de bem-estar que é proporcionado (1) e a realização de visitas de
estudo e intercâmbio (1).

6.5

Aspetos mais negativos do Programa IPL60+

Validaram-se apenas 33 respostas que respondem de uma forma assertiva ao solicitado,
sendo que 12 referem que não encontram aspetos negativos, reforçando, desta forma, a sua
opinião positiva sobre o Programa. 2 respondentes referem-se a aspetos relacionados com a
organização e funcionamento do Programa, 13 destacam a parca variedade de atividades
para os seniores e a sobreposição das mesmas. Há 4 inquiridos que realçam os aspetos
negativos relacionados com as dificuldades de interação entre os seniores.
Um respondente salienta, como um aspeto negativo, questões de discriminação e
preconceito, que se verificam para com os estudantes 60+, outro salienta os elevados custos
que representa a frequência no Programa.

6.6

Sugestões de melhoria e comentários

No questionário de avaliação do Programa era solicitado que indicassem sugestões de
melhoria ou outros comentários que considerassem relevantes. Apenas foram deixadas 27
respostas, e destas validadas 25, dos 39 respondentes. Estas vão ao encontro dos aspetos
considerados negativos e referidos na questão anterior, designadamente ao nível da
diversificação da oferta formativa e sociocultural (8); a não sobreposição horária das
atividades (2); a nível organizacional com redução das taxas (1) e do alargamento das UC a
outros ciclos de estudo (1), para além dos CTeSP e licenciaturas; disponibilidade horária do
ginásio com possibilidade da Atividade Física iniciar mais tarde (2); maior interação entre os
estudantes do IPL60+ (2); adequação do número de estudantes nas aulas de TIC (4). 4 dos
25 respondentes a esta questão indicam não terem sugestões, dois dos quais elogiam o
trabalho da Coordenação do Programa.

6.7

Oferta formativa para o próximo ano letivo

Os estudantes foram convidados a assinalar, a partir de uma lista de sugestões as áreas que
gostariam de incluir na oferta formativa do próximo ano letivo, as áreas mais valorizadas
foram a da saúde e bem-estar (21), seguindo-se os jogos digitais (6), o turismo e lazer (6) e a
utilização de dispositivos móveis (3). 3 respondentes deixaram sugestões na opção “outra,
qual?”, sendo que 1 inquirido gostaria de uma nova oferta na área da dança, outro manifestou
preferência pela diversificação na área das TIC e 1 respondente não manifestou preferência
por nenhum conteúdo, uma vez que apenas frequenta as UC dos CTeSP e Licenciatura do
IPLeiria
As opiniões manifestadas serão tidas em conta, no que for possível à Coordenação, no
desenho da oferta formativa para o próximo ano letivo.
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6.8

Participação em aulas de CTeSP e de licenciatura

No que diz respeito à assiduidade às aulas das UC de CTeSP e licenciatura escolhidas pelos
seniores, há uma maioria significativa (82,1%) que refere ter assistido a mais de 50% das aulas.
Contudo, 10,3% das pessoas indicam uma assiduidade inferior a 50% e 7,7% afirmam nunca
ter frequentado as aulas. Das razões apontadas para a falta de assiduidade, indicam a
dificuldade de conciliação com outras atividades, a resolução de assuntos familiares, alguns
problemas de saúde, o desinteresse pelos conteúdos das UC, a falta de empatia pelo docente,
a indisciplina nas aulas e o facto de nunca terem tido a intenção de frequentar as UC.
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CONCLUSÃO
No ano letivo 2017-2018 verificou-se uma estabilidade no número de inscritos, situada
ligeiramente acima da centena, tendência que se mantém há 6 anos consecutivos. Mantemse a elevada taxa de permanência dos estudantes no Programa, o que é um indicador de
sucesso, tendo-se registado um aumento na procura por novos estudantes, situando-se a taxa
de rejuvenescimento nos 21%.
Quanto ao perfil dos estudantes seniores: são essencialmente mulheres, com idades
compreendidas entre os 60 e os 69 anos, com qualificações e profissões muito diversificadas
e residentes, maioritariamente, no concelho de Leiria.
Procurou-se valorizar o papel e o contributo dos estudantes seniores, quer pela criação de
oportunidades para que deem expressão às suas ideias e aos seus projetos, quer para o
envolvimento em iniciativas de âmbito social e cultural, que contribuem para uma valorização
pessoal e para o fortalecimento dos laços intra e intergeracionais, quer para que tenham
participação ativa na tomada de decisões. Como acontece há vários anos, elegeram os seus
representantes para articularem, de forma regular, com a coordenação do Programa e
participarem nas reuniões da Comissão Científico-Pedagógica. No ano letivo em análise, a
eleição realizou-se a 14 de dezembro de 2017, tendo tido a participação de 35 votantes. Foram
eleitos como representantes dos seus pares: Agostinho Febra, André Pereira, João Ervilha e
José Júlio.
A Coordenação tem procurado dar continuidade ao trabalho realizado e ir ao encontro das
solicitações dos estudantes seniores e dos vários intervenientes nas dinâmicas de
aprendizagem intergeracional. Deu-se continuidade ao investimento nos seguintes aspetos:
- Diversificação da oferta formativa e sociocultural, apesar da continuidade de projetos e
iniciativas mais antigas;
- Incentivo à colaboração de estudantes de licenciatura e de mestrado nas diversas atividades
do Programa, a título voluntário ou a partir da bolsa FASE;
- Atendimento e acompanhamento individualizados, facilitados pela afetação de recursos
humanos ao Programa;
- Articulação com os diversos serviços das escolas, ajustando os procedimentos
administrativos às necessidades dos seniores, de modo a não comprometer a sua participação
nas dinâmicas institucionais;
Paralelamente, os seniores, através do Grupo de Jograis ou da SessenTuna, têm demonstrado
uma crescente vontade em aproveitar as suas competências e talentos para fins solidários,
deslocando-se a instituições sociais a fim de participarem em momentos de convívio e
animação cultural.
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Quando os seniores são convidados a pronunciarem-se, através de questionários ou em
momentos de interação informais, percebemos que estes se mostram satisfeitos com a
oportunidade de frequentar este projeto socioeducativo, com a sua dinâmica e com o seu
funcionamento. No entanto, permanecem algumas limitações que se prendem,
essencialmente, com as dificuldades de adaptação a certos procedimentos formais ou de
aceitação de constrangimentos relacionados com os horários e com os recursos materiais
(salas, por exemplo). Há, ainda, alguns estudantes seniores que não entendem a
obrigatoriedade de frequentar uma unidade curricular de CTeSP ou licenciatura ou que
consideram o valor das taxas excessivo.
A coordenação considera importante afetar recursos humanos com formação específica e
vocacionada para a dinamização das componentes sociais e culturais do Programa, destacadas
por grande parte dos estudantes seniores.
Em suma, podemos considerar que, apesar de se manterem algumas limitações e
constrangimentos, o Programa tem cumprido com a sua missão e objetivos e tem
proporcionado espaços para o desenvolvimento de projetos pessoais e académicos, que
constituem uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem intergeracional.
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APÊNDICE Nº1 - Calendário

PROGRAMA IPL60+
CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/2018

1º SEMESTRE (18 setembro 2017 a 17 fevereiro 2018)
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: de 14 de setembro a 6 de outubro de 2017
- INÍCIO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO IPL60+ - 1º SEMESTRE6: 2 de outubro de 2017
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 17 de fevereiro de 2018

2º SEMESTRE (19 fevereiro 2018 a 14 julho 2018)
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: de 14 de fevereiro a 2 de março de 2018
- INÍCIO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO IPL60+ - 2º SEMESTRE 7: 19 de fevereiro de 2018
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 14 de julho de 2018

INTERRUPÇÕES LETIVAS8
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 20 de dezembro de 2017 e 02 de janeiro de 2018
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 26 março e 2 de abril de 2018

6

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades curriculares de
licenciatura, que têm início a 18 de setembro de 2017. As aulas das unidades curriculares ou projetos específicos
do IPL60+ terão início a 9 de outubro, sendo que, em alguns casos, devidamente publicitados, poderão ter início
na semana seguinte, devido a procedimentos de contratação dos docentes.
7
Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades curriculares de
licenciatura e as aulas das unidades curriculares ou projetos específicos do IPL60+, que têm início a 19 de
fevereiro de 2018, sendo que, em alguns casos, devidamente publicitados, poderão ter início na semana
seguinte, devido a procedimentos de contratação dos docentes.
8
Poderá haver interrupções pontuais em virtude de eventos que se realizem nas escolas do IPLeiria.
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APÊNDICE Nº2 – Horários específicos
ATIVIDADES PROGRAMA IPL60+
2017/2018

Horário de Atividades e Projetos Gratuitos - 1º semestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira
Hora: 10h0011h00

DANÇA

Sala: 0.33

GERONTOMOTRICIDADE
Diurno

GERONTOMOTRICIDADE
Pós-laboral

INGLÊS DO DIA-A-DIA

Hora: 16h0017h00

Hora: 16h3017h30

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Hora: 18h0019h00

Hora: 18h0019h00

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio
Hora: 12h0013h30

Hora: 16h3018h00

Sala: 1.5

Sala: 1.9

Hora: 9h-11h (t1)
11-13h (t2)
Sala: Convívio 60+

EU E OS MEUS
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Hora: 10h3012h30

OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

Sala: Convívio
60+

CLUBE de LEITURA e de
ESCRITA *
Hora: 14h3016h30

ALL DANCE (PROF.
Laura Ruivo)

Sala: 0.33

GRUPO DE
JOGRAIS*
TUNA 60+
SessenTuna

Hora: 17h0018h30
Sala: 0.11

CULTIVO DIVERTIDO*
INICIAÇÃO à LÍNGUA
CHINESA

Hora: 16h3018h00

Sala: Convívio
60+

INICIAÇÃO AO
ESPERANTO

Hora: 14h3016h30
Sala: Convívio
60+

* O horário das atividades assinaladas será definido posteriormente, de acordo com a
disponibilidade dos dinamizadores e dos inscritos nas mesmas.
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Horário das Atividades Gratuitas - 2º semestre
ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

17:00 -18:00
Sala 0.33

ENCONTROS DE
REFLEXÃO SOBRE
TEMAS DE CIÊNCIA

10:30 – 12:00
Sala convívio
60+

INGLÊS DO DIA-ADIA

17:00 – 18:30
Sala: 1.36

12:00 – 13:30
Sala: 0.31
14:00 – 15:00
Sala convívio
60+

INICIAÇÃO À
LÍNGUA E CULTURA
CHINESAS
INICIAÇÃO AO
ESPERANTO

14:30 – 16:30
Sala convívio 60+
11:00 – 13:00
Sala convívio 60+

ROTEIROS DIGITAIS
OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

10:00– 12:00
Sala convívio 60+
Última 5ª feira
14:30
Sala convívio 60+

CLUBE de LEITURA e
de ESCRITA
TUNA 60+
SessenTuna

Sexta-feira

10:00 – 11:00
Sala: 0.33

DANÇA
GERONTOMOTICI
DADE

Quinta-feira

17:00 -18:30
Sala 0.3

GRUPO DE
JOGRAIS*
CULTIVO
DIVERTIDO*
SEMINÁRIO DE
GASTRONOMIA E
VINHOS*

* O horário das atividades assinaladas será definido posteriormente, de acordo
com a disponibilidade dos dinamizadores e dos inscritos nas mesmas.
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Horário Unidades Curriculares e Projetos Específicos
UNIDADES
CURRICULARES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

ATIVIDADE FÍSICA
1

Hora: 9:00 - 10:00

Hora: 9:00 - 10:00

Hora: 9:00 - 10:00

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

Sala: Ginásio

INGLÊS
INTERMÉDIO

Hora: 14:00 - 15:30

Hora: 14:00 - 15:30

Sala: 0.19

Sala: 0.19

INTRODUÇÃO À
INFORMÁTICA

Hora: 10:30 - 12:00
Sala: 1.7

INSTRUMENTOS
INFORMÁTICOS E
SERVIÇOS ONLINE

Quinta-feira

Hora: 10:30 - 12:00
Sala: sala de
convívio 60+

Hora: 14:30 - 17:30
Sala: 0.17

36

Horário das Atividades não gratuitas - 2º Semestre
UNIDADES
CURRICULARES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

ATIVIDADE
FÍSICA 2

Hora: 9:00 - 10:00
Sala: Ginásio

Hora: 9:00 - 10:00
Sala: Ginásio

Hora: 9:00 - 10:00
Sala: Ginásio

INTRODUÇÃO
À INTERNET

Hora: 11:00 - 12:30
Sala: 1.7

GENEALOGIAS
DIGITAIS

INGLÊS
INTERMÉDIO

Quinta-feira

Hora: 11:00 - 12:30
Sala: 1.7

Hora: 14:30 - 17:30
Sala: 0.32

Hora: 14:00 - 15:30 Hora: 14:00 - 15:30
Sala: 0.19
Sala: 0.19
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APÊNDICE Nº3 – Inscritos na ESECS, por curso e UC em 2017-2018
Tabela 3A – Inscritos na ESECS, por curso e UC em 2017-2018

Curso

UC

n.º inscritos
por UC

História Contemporânea

6

Ciência Política e Relações Internacionais

5

Língua Estrangeira I - Espanhol

4

Língua Estrangeira I - Inglês

3

Teorias da Comunicação

3

Teoria e Prática da Imagem

3

Língua Estrangeira II - ESPANHOL

3

Língua Estrangeira II - Inglês

3

Comunicação em Língua Portuguesa

2

Sociologia da Comunicação

2

Estética e Grafismo

1

Gestão de Média e Modelos de Negócio

1

Meios e Publicidade

1

Temas do Mundo Contemporâneo

1

Lazer, Atividade Física e Saúde

2

Prevenção e primeiros socorros

2

Anatomofisiologia Geral

1

Técnicas e Terapias em Saúde e Bem Estar

1

Expressão Musical

11

Geografia Humana

10

História Local e Cidadania para o Património

9

História Portugal

8

Literatura Portuguesa

5

Geografia Física

1

Linguística do Português I

1

Linguística do Português II

1

Tópicos de Álgebra e Funções

1

Educação Social e Gerontologia

3

Dinâmica de Grupos e Relações Interpessoais

2

Total

38

Comunicação e Media

6

Educação Básica

47

11

Educação Social

38

Educação de Adultos

2

Direitos Humanos e Educação

1

Educação e Intervenção em contexto Familiar

1

Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas

1

Psicologia da Educação

1

Licenciatura em
Relações Comerciais Língua Inglesa III
China-Países Lusófonos

Língua e Cultura
Portuguesas

2

História de Portugal I

2

História de Portugal II

10

Literatura Portuguesa II

2

Língua Estrangeira IV - Inglês

6

Antropologia Social I

3

Francês I

3

Castelhano Empresarial II

1

Ciência Política e Relações Internacionais

1

20

Direito da Comunicação
Relações Humanas e
Comunicação
Inglês Empresarial IV
Organizacional - RHCO
Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências Sociais

1
1

15

1

Psicologia Social

1

Castelhano I

1

Inglês Empresarial III

1

Publicidade e Marketing

1

Introdução à Economia

3

Serviço Social de Casos, Grupos ou Comunidades

2

Políticas Sociais

2

Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas

2

Psicologia do Desenvolvimento

2

Serviço Social e Reinserção

2

Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice

1

Psicopatologias e Intervenção Psicologia

1

Gastronomia e Vinhos

12

Turismo Cultural

6

Psicologia do Desenvolvimento

4

15

Serviço Social

TeSP em Intervenção
em Ambiente e
Património

2

18
11
39

Educação para os Afetos e para a saúde
TeSP em Intervenção Oficina Multimédia
em Espaços Educativos Formação pessoal e Social

TeSP em Intervenção
Social e Comunitária
TeSP em Intervenção
Sociocultural e
Desportiva
TeSP em Práticas
Administrativas e
Comunicação
Empresarial

3
2
1

Linguagens Artísticas na Intervenção Educativa

1

Noções de Psicologia Social I

4

Oficina de Música

5

Gestão e Programação de Eventos

4

Oficina de Multimédia

1

Comunicação em Língua Espanhola

1

Comunicação em Língua Francesa

1

Contabilidade e Análise Financeira

1

4

10

3

Tabela 3B – Inscritos na ESTG, por curso e UC em 2017-2018

Curso

Contabilidade e
Finanças

Eng. Automóvel

Eng. Mecânica

Gestão

UC

n.º inscritos
por UC

Direito das Empresas I PL

1

Direito das Empresas II PL

1

Inglês PL

1

Introdução à Gestão PL

1

Métodos Quantitativos PL

1

Tecnologia Automóvel I

4

Diagnóstico Automóvel

3

Sistemas do Chassis

1

Modelação Assistida por Computador

1

Modelação Assistida por Computador

1

Processos de Transformação de Plástico

1

Finanças Empresariais I

1

Direito Administrativo II

1

Direito da União Europeia

1

Direito do Consumo

1

Gestão de conflitos

1

Total

5

8

3

1

7

Solicitadoria
Informática Aplicada da Direito

1

Introdução ao estudo do Direito

1

40

Teoria Geral do Direito Civil

1

Tabela 3C – Inscritos na ESSLEI, por curso e UC em 2017-2018

Curso
Dietética e Nutrição

UC

n.º inscritos
por UC

Anatomia e Fisiologia I

1

Anatomia e Fisiologia II

1

Total
2

Tabela 3D – Inscritos na ESAD, por curso e UC em 2017-2018

Curso
Design de Ambientes

UC
Modelos e Protótipos de DA

n.º inscritos
por UC

Total

1

1
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APÊNDICE Nº4 – Atividade Física

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
UNIDADE CURRICULAR

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

Orientação espaço temporal,
Equilíbrio,
Reação,
Coordenação rítmica,
Orientação temporal,
Coordenação,
Lateralidade,
Resistência,
Força,
Flexibilidade,
Velocidade
Habilidades Posturais/Estabilidade,
Habilidades de Locomoção (andar, o correr etc.),
Habilidades manipulativas grossas (lançar, apanhar, driblar, etc.)
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APÊNDICE Nº5 – Inglês Intermédio (B1 e B2)

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018

ATIVIDADE

INGLÊS INTERMÉDIO ( B1 / B2)
OBJECTIVOS
Continuação do Programa B1 Intermedio que proporciona o desenvolvimento de
competências comunicativas, como compreensão de textos, interação com colegas
em termos orais e escrito, em Inglês. Início do programa B2 “Upper intermediate”
Espera-se no final que os alunos possam melhor compreender e utilizar expressões
de vocabulário de uso mais frequente ligado aos temas apresentados desenvolvendo
o uso da língua Inglesa e poder mais ativamente interagir em diferentes contextos.
Através dos vários capítulos/ temas os alunos aprenderão a expressar opiniões,
desenvolver argumentos, desenvolver pequenas apresentações relacionadas com os
temas utilizando o vocabulário e gramatica aprendida dos vários temas/ conteúdos.
CONTEÚDOS (1.º Semestre)
Society and Family
Science
The Night
Work and Industry
Global Affairs
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
ATIVIDADE
Inglês Intermédio (B1 / B2)

OBJETIVOS
Continuação do Programa Pré- Intermedio que proporciona o desenvolvimento de
competências comunicativas, como compreensão de textos, interação com colegas
em termos orais e escrito, em Inglês. Introdução de trabalhos de Grupo e pequenas
apresentações pelos alunos tendo como referência os temas apresentados em cada
unidade.
Espera-se no final que os alunos possam melhor compreender e utilizar expressões de
vocabulário de uso mais frequente ligado aos temas apresentados desenvolvendo o
uso da língua Inglesa e poder mais ativamente interagir em diferentes contextos.
Através dos vários capítulos / unidades os alunos aprenderão a expressar opiniões,
desenvolver argumentos, desenvolver pequenas apresentações relacionadas com os
temas utilizando o vocabulário e gramática aprendida dos vários conteúdos.
CONTEÚDOS (2º semestre)
Work and Industry
Global Affairs
The Environment
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APÊNDICE Nº6 – Instrumentos Informáticos e Serviços Online
PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
UNIDADE CURRICULAR
Instrumentos Informáticos e Serviços Online
OBJETIVOS
Esta disciplina procura dotar os estudantes com competências no uso de algumas
ferramentas informáticas úteis para algumas tarefas do dia-a-dia e saber utilizar
serviços de Internet para planear, comunicar, fazer reservas, entre muitos outros
usos.
Neste sentido, com esta disciplina o aluno aprenderá a:
 Redigir textos e documentos com o Microsoft Word (elaboração de cartas,
avisos, convites, entre outros)
 Gerir contas bancárias com o Microsoft Excel (gerir despesas mensais,
movimentos de contas bancárias, entre outras operações)
 Usar a Internet para armazenar, partilhar e criar ficheiros online com o Google
Drive (ex: para cópias de segurança, partilha de doc., criação questionários)
 Organizar e planear viagens pela Internet (reservar viagens, transportes e
hotéis; planear rotas/percursos)
CONTEÚDOS
- Processamento de texto: Microsoft Word
- Folhas de Cálculo: Microsoft Excel
- Google Drive: criação, partilha e armazenamento de ficheiros na internet
- Reservas de viagens/transportes online
- Google Maps: consulta de mapas, criação de rotas, etc…
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APÊNDICE Nº7 – Introdução à Informática

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
UNIDADE CURRICULAR

Introdução à Informática
OBJETIVOS
Pretende-se que o estudante, no final desta unidade curricular, consiga executar um
conjunto de tarefas associadas às competências básicas em Tecnologias de
Informação e Comunicação:
- Criar e nomear pastas;
- Aceder a unidades de armazenamento externas (Pen e Máq. Fot. Digitais)
- Escrever, imprimir e guardar um texto;
- Pesquisar informação na Internet;
- Receber e enviar correio eletrónico.

CONTEÚDOS
1. Introdução ao uso do computador


Sistema operativo Windows



Gerir pastas: criar, mudar o nome, mover, copiar e eliminar



Organizar ficheiros (documentos, imagens) por pastas



A Reciclagem: eliminar e restaurar ficheiros / pastas



Personalizar o Ambiente de Trabalho



Trabalhar com a PEN: formatar, guardar e eliminar ficheiros / pastas



Trabalhar com uma máquina fotográfica digital: gerir fotos

2. Processador de Texto: Word


Criar, editar e formatar documentos (com texto e imagens)



Desenvolver cartas, calendários, convites e postais
46



Imprimir documentos

3. Internet


Visitar websites



Pesquisar na Internet (websites, imagens, vídeos)


4. Correio Eletrónico


Criar uma conta no Gmail



Enviar e-mails (com e sem anexos)



Responder e encaminhar e-mails



Eliminar e-mails
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APÊNDICE Nº8 – Introdução à Internet

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
UNIDADE CURRICULAR
Introdução à Internet
OBJETIVOS
Pretende-se que o estudante, no final desta unidade curricular, consiga executar um
conjunto de tarefas associadas às competências básicas em Tecnologias de
Informação e Comunicação:
- Pesquisar informação na Internet;
- Receber e enviar correio eletrónico;
- Criar um perfil no Facebook;
- Enviar mensagens e fazer chamadas de vídeo.
CONTEÚDOS
1. O computador e a internet – breve introdução e contextualização
2. A Internet


Visitar websites



Pesquisar na Internet (websites, imagens, vídeos)



Guardar imagens e outros ficheiros da Internet

2. Correio Eletrónico (Gmail)


Criar uma conta



Enviar e-mails (com e sem anexos)



Responder e encaminhar e-mails



Eliminar e-mails



Outras funcionalidades: Lista de Contactos



Outras funcionalidades: Calendário
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3. Redes Sociais – o Facebook


Definição do perfil



Definição de privacidade



Publicação



Criação e partilha de álbuns de fotografia



Pesquisar por pessoas ou páginas



Conversação em tempo real (Messenger)

4. O Skype


Criar uma conta



Pesquisar e adicionar amigos



Enviar mensagens



Fazer chamadas / videochamadas
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APÊNDICE Nº9 – Genealogias digitais
PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
UNIDADE CURRICULAR
Genealogias Digitais

OBJETIVOS
Esta disciplina procura dotar os estudantes com competências no uso de algumas
ferramentas informáticas de forma a planear e conceber genealogias digitais.

Neste sentido, com esta disciplina o aluno aprenderá a:
 Planear e conceber uma árvore genealógica
 Organizar um arquivo digital
 Digitalizar e editar fotos


Criar memórias biográficas em formato digital

CONTEÚDOS
- Árvores genealógicas digitais
- Edição digital de fotos
- Memórias biográficas digitais
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APÊNDICE Nº10 – Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
ATIVIDADE
Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência
INTRODUÇÃO
Os encontros de reflexão sobre Temas Gerais da Ciência destinam-se a pessoas que
após a reforma querem partilhar, valorizar e ampliar conhecimentos adquiridos ao
longo da vida e agora desejam fazer ligações entre os diferentes saberes, com a
finalidade de melhor compreender o mundo que as rodeia.
Estas reflexões têm como finalidade proporcionar aos seniores uma maior
compreensão da Terra, enquanto planeta dinâmico, através de uma perspetiva
ecológica sobre a litosfera enquanto recurso essencial ao quotidiano do homem e à
vida.

OBJETIVOS
Pretende-se que os seniores sejam capazes de:
- partilhar conhecimentos;
- estar disponíveis para aprender com os outros;
- mobilizar saberes que apoiem a compreensão do quotidiano;
- refletir sobre o mundo em seu redor;
- compreender relações entre seres vivos;
- compreender como as rochas e minerais se formam;
- perceber a fossilização como um processo que permite a reconstrução da história
da Terra e da Vida.
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CONTEÚDOS – TEMAS
- Seres vivos versus seres não vivos
- Como e onde começou a vida?
- O Sol como fonte de vida
- Que idade tem o planeta Terra?
- A Terra - um planeta vivo
- Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma
- O que os minerais e fósseis nos contam…
- Quando a Terra treme…
- Poluição e danos

Nota: A lista dos possíveis temas propostos para estes encontros não está
cronologicamente ordenada.
Também foi pensado explorar e vivenciar o ambiente que nos rodeia durante duas
a três saídas ao campo, nomeadamente, explorar a região de Peniche, a região de
São Pedro de Moel, a serra de Aire.
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APÊNDICE Nº11 – Inglês do dia-a-dia

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
ATIVIDADE
Inglês do dia-a-dia
INTRODUÇÃO

Esta atividade destina-se, preferencialmente, a pessoas que nunca tenham tido
contacto com a língua inglesa ou que tenham conhecimentos muito limitados da
mesma.

Procurar-se-á desenvolver o gosto pela língua, de forma interativa e lúdica, focando
na linguagem básica do Inglês. O enfâse das aulas será dado à oralidade.

OBJETIVOS
Pretende-se que os estudantes seniores se familiarizem e aprendam algumas
palavras, números e pequenas frases que possam utilizar aquando da interação
(diminuta) com uma pessoa de língua inglesa ou que possam utilizar em viagens ao
estrangeiro.
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APÊNDICE Nº12 – Iniciação ao Esperanto

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
ATIVIDADE
Iniciação ao Esperanto
INTRODUÇÃO e OBJETIVOS
O Programa IPL60+ foi contactado por uma professora apaixonada pelo Esperanto,
que pretende divulgar esta língua pela nossa comunidade académica.
O Esperanto é uma língua que pretende ter um carácter e uma utilização universais,
assente numa filosofia de igualdade entre os seres humanos.
Assim, pretende-se:
- Divulgar o Esperanto (língua e cultura)
- Possibilitar a aprendizagem da língua
CONTEÚDOS
- A criação do Esperanto
- O movimento Esperantista
- A língua (vocabulário, gramática, leitura; oralidade e produção escrita)

METODOLOGIA
- Apresentação inicial da história do Esperanto (origem, evolução, atualidade)
através de uma apresentação em PowerPoint e de uma canção
- Lecionação de aulas para a aprendizagem e prática da língua
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APÊNDICE Nº13 – Eu e os meus dispositivos móveis

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
ATIVIDADE
Eu e os meus dispositivos móveis
(disponível apenas para os estudantes que já iniciaram o projeto em 2016-17)
ENQUADRAMENTO
Tem-se registado um crescimento cada vez maior do uso de dispositivos móveis por
toque, nomeadamente tablets, smartphones e ipads para a realização de tarefas do
dia-a-dia. Estes podem ser-nos úteis para comunicar, pesquisar informações, para
acedermos a serviços ou até mesmo como forma de lazer e bem-estar.

O projeto “Eu e os meus dispositivos móveis” surge no âmbito do Doutoramento em
Educação a Distância e pretende compreender a utilização que faz do seu dispositivo
móvel por toque, de forma a criar atividades dirigidas aos seus interesses e
necessidades.
Conteúdos
1. saúde e bem-estar
2. comunicação e organização
3. criação de conteúdos digitais: fotografia e vídeo
4. bens e serviços online
5. organização/Produtividade
6. informação e lazer
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APÊNDICE Nº14 – Roteiros Digitais

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
PROJETO
ROTEIROS DIGITAIS “CRIAÇÃO DE ROTEIROS: UM CAMINHO DE HISTÓRIA”
OBJETIVOS
No âmbito do Mestrado de Intervenção em Animação Artísticas, Vânia Daniela Pinto
de Oliveira desenvolveu um projeto através do qual se pretende criar um conjunto
de roteiros turísticos, inovadores e originais, através de fotografias captadas pelos
participantes de um conjunto de locais da cidade de Leiria que lhes sejam
emocionalmente significativos.
O projeto culminará na construção de histórias digitais individuais, que serão
disponibilizadas em formato EBOOK. Este projeto será operacionalizado através de 4
sessões, com a duração de 2 horas cada.
CONTEÚDOS
Sessão 1 – Viajando no Tempo…Lazer, Cultura e Património de Leiria
 Promover um maior conhecimento dos espaços ligados ao lazer e à cultura
leirienses
Sessão 2 – Viajando no Tempo… Memória e Afetividade
 Aprofundar o conhecimento da História de Leiria, através das memórias e das
narrativas dos seniores.
Sessão 3 – Vamos construir o Espaço… Espaço Público e Privado
 Construir rotas turísticas, partindo dos espaços selecionados pelos
participantes.
Sessão 4 – Roteiro Fotográfico
 Adquirir noções básicas da técnica de fotografia
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APÊNDICE Nº15 – Seminário de Gastronomia e Vinhos

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2017/2018
2º semestre
ATIVIDADE
Seminário de Gastronomia e Vinhos
INTRODUÇÃO
Os vinhos e a gastronomia portuguesa são hoje em dia classificados de excelente
qualidade graças à sua genuinidade, autenticidade, recurso a produtos nacionais de
eleição e técnicas de realização muito básicas o que faz com que a sua procura seja
cada vez maior por indivíduos estrangeiros. Muitas vezes os próprios portugueses
limitam-se a conhecer o vinho e a gastronomia da sua terra ou da sua região sem
terem conhecimento de outros vinhos ou de outras técnicas de elaboração de
produtos tão diferentes daqueles a que estão habituados. Conhecer novos
produtos, novos vinhos e nova gastronomia são contributos essenciais para a
promoção da autoestima e da identidade de um povo.
OBJETIVOS
Pretende-se que os estudantes vejam, discutam, experimentem, provem e
manufaturem produtos de cariz regional ou nacional. Poderão igualmente praticar
em ambientes próprios diferentes técnicas culinárias que caracterizam as
diferentes regiões do nosso país. Visitas a caves, lagares, vinhas, cozinhas etc.
poderão contribuir para uma maior amplitude de conhecimentos
METODOLOGIA
Prevê-se que ao longo do semestre sejam realizadas, uma vez de 15 em 15 dias,
sessões teóricas ou práticas, tendo em vista a aquisição de conhecimentos teóricos
ou de práticas culinárias, a realizar em espaço próprio.
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Será considerada a possibilidade de realizar visitas de estudos a diferentes lugares
para observar, por exemplo, técnicas de vinificação, técnicas de fabricação de
queijos ou técnicas de fabricação de azeites ou de enchidos.
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