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ACRÓNIMOS
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

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/CP

Tradução e Interpretação Português/Chinês – Chinês/Português

UC

Unidade(s) Curricular(es)

UMEX

Universidad de Mayores de Extremadura
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RESUMO
Iniciamos o relatório das atividades realizadas no âmbito do Programa IPL60+, no ano letivo
2018/2019, com um resumo dos dados mais relevantes, de modo a facilitar a sistematização
e a leitura dos mesmos.
Dados gerais
Estudantes seniores inscritos
Estudantes inscritos pela primeira vez
Estudantes com inscrições anteriores
Frequência da oferta formativa do Politécnico de Leiria
Inscrições em UC de licenciatura e de CTESP de todas as escolas
Inscrições em UC da ESECS
Inscrições em UC da ESTG
Inscrições em UC da ESSLei
Inscrições em UC da ESTM
Oferta específica para os estudantes seniores
UC do Programa (oferta específica sujeita a propina)
Atividades gratuitas (oferta específica não sujeita a propina)
Colaboradores em atividades específicas do Programa
Docentes contratados
Docentes de outras unidades orgânicas do Politécnico de Leiria (UED)
Docentes em colaboração voluntária regular
Docentes em colaboração voluntária pontual
Voluntários (ao abrigo do Regulamento n.º 752/2018)
Jovens estudantes voluntários (a dinamizar atividades do IPL60+)
Jovens colaboradores ao abrigo da bolsa FASE
Mobilidade internacional de estudantes
Estudantes do IPL60+ em mobilidade na UMEX
Estudantes da UMEX em mobilidade no IPL60+
Projetos e parcerias
Projetos de investigação e intervenção social em parceria (En-Red-Versad@s e ProAlfa)
Outros projetos de investigação
Parceiros da comunidade (UMEX, U. Corunha, AMITEI, RUTIS)
Dimensão científica e académica
Participação em eventos científicos
Publicações
Estágios acolhidos (de licenciatura)
Trabalhos académicos apoiados
Seminários dinamizados
Dimensão sociocultural
Participação dos estudantes do IPL60+ em eventos internos (Dança, Grupo de Jograis,
SessenTuna, Oficina de Artes Plásticas)
Participação dos estudantes do IPL60+ em eventos externos (Dança, Grupo de Jograis,
SessenTuna, Clube de Leitura e de Escrita)
Visitas de estudo

112
22
90
215
192
20
2
1
8
17
3
1
4
6
2
8
4
20
28
2
1
4
7
2
1
6
4
8
5
5
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INTRODUÇÃO

Este Relatório pretende apresentar informação sobre os estudantes seniores que
frequentaram o Programa IPL60+ no ano letivo de 2018/2019, bem como fazer a descrição e
a avaliação das atividades realizadas no período referido.
O documento contempla um conjunto, conciso e estruturado, de informação considerada
relevante para a caracterização e avaliação das atividades realizadas. Para complementar ou
detalhar alguma informação, apresentam-se registos em apêndice ou a indicação para a
consulta dos mesmos online.
As atividades (gratuitas e pagas) realizaram-se 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. Houve, ainda, um conjunto de
atividades pontuais sugeridas ou pela Coordenação, ou por estudantes, ou por colaboradores
ou por entidades externas ao Politécnico de Leiria. Em qualquer uma das situações, houve o
cuidado de proceder à divulgação das mesmas pelos canais de comunicação digital (email,
site, facebook), pelos suportes gráficos e presencialmente.

9

1. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO
1.1. Caracterização sociodemográfica
No ano letivo que se analisa, o número total de estudantes inscritos1 foi de 112, mais 3 do que
no ano letivo transato, mantendo, assim, a tendência de ligeiro crescimento dos anos
anteriores.
Dos 112, 22 são novas inscrições e 90 são renovações. Percebe-se que a taxa de permanência2
é elevada, situando-se nos 80%, ao contrário da taxa de rejuvenescimento3 (20%) que se tem
mantido constante nos últimos anos, apresentando, no período em análise, um ligeiro
decréscimo de 1% face ao ano anterior.
Os registos indicam-nos, também, que no 1º semestre houve um maior número de estudantes
inscritos (n=97) face ao segundo semestre (n=95), situação que se verifica desde o ano letivo
2011-12. No entanto, essa diferença do número de inscrições entre os dois semestres diminui
quando comparada com o ano letivo anterior, no qual se registaram 99 inscrições no 1º e 85
no 2.º semestre.
Quanto às características sociodemográficas dos inscritos (sexo, idade, habilitações
académicas, profissão e residência) apresentadas na tabela 1, podemos verificar que apesar
da feminização do público que frequenta o Programa, regista-se uma tendência de aumento
do público masculino; mais de 50% dos estudantes inscritos situa-se 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 (38,4%). A categoria profissional mais significativa
é a dos Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas (42,9%), tendo particular
relevância a profissão de professor. 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.
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos estudantes IPL60+ em 2018-2019

Sexo

Idade

Habilitações
académicas

Profissão

Residência

n= 112

%

Feminino
Masculino

65
47

58
42

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

0
6
59
43
4

0
5,4
52,6
38,4
3,6

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

7
2
25
23
12
43

6,3
1,8
22,3
20,5
10,7
38,4

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
Domésticas
Sem Profissão
Alcanena
Batalha
Pombal
Cascais
Ourém
Marinha Grande
Leiria

12
48
17
22
6

10,7
42,9
15,2
19,6
5,4

4

3,6

1
1
1

0.9
0,9
0,9

1
1
1
1
2
3
103

0,9
0,9
0,9
0,9
1,8
2,7
92

1.2. 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
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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=192/215) em unidades curriculares
de CTeSP e licenciatura disponíveis aos seniores, mantendo-se a tendência evidenciada desde
o início do Programa.
Os cursos que registaram mais procura foram os de Educação Básica, Língua Portuguesa
Aplicada, RHCO e Comunicação e Media (Tabela 2) 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 (n=100), com destaque para a história
(n=60), seguidas das línguas estrangeiras (n=40), e das linguagens artísticas (n=14) (Apêndice
nº3).
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.
Tabela 2 – N.º de UC frequentadas por escola e curso em 2018-2019

N.º UC por Escola

N.º de UC por Curso e Escola

ESECS

192

ESTG
ESSLei

20
2

ESTM

1

Educação Básica
Língua Portuguesa Aplicada
Relações Humanas e Comunicação
Intercultural
Comunicação e Media
CTeSP em Intervenção em Espaços
Educativos
Língua e Cultura Portuguesa
Serviço Social
Engenharia Automóvel
CTeSP em Intervenção
Sociocultural e Desportiva

48
31
26
24

ESECS

12
12
9
9

ESTG

8

ESECS

Solicitadoria
TIPC/CP
Educação Social
Desporto e Bem-Estar

8
7
7
5

ESTG

CTeSP em Intervenção Social e
Comunitária

2

Dietética e Nutrição

2

ESSLei

CTeSP em Práticas Administrativas
e Comunicação Empresarial

1

ESECS

Engenharia Mecânica

1

ESTG

ESECS

12

Contabilidade e Finanças

1

ESTG

Biologia Marinha e Biotecnologia
Administração Pública

1
1

ESTM
ESTG

Os estudantes podem inscrever-se até 5 UC de qualquer curso de licenciatura ou TeSP do
Politécnico de Leiria. A grande maioria das pessoas (92% no 1º e 91% no 2º semestre) apenas
se inscreve em uma UC, mas há uma minoria (8% no 1º e 9% no 2º semestre) que decide
frequentar mais do que uma, como documentado na Tabela 3. Nessa tabela verifica-se que
um estudante se inscreveu a mais de cinco UC, tratou-se de uma situação excecional cujo
pedido foi autorizado pela Coordenação.

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

1º semestre
Nº UC

Nº Alunos

Nº UC

Nº Alunos

89

%
92%

1

86

%
91%

1
2

5

5%

2

7

7%

3

1

1%

3

1

1%

4

1

1%

4

1

1%

6

1

1%

---

---

---

Total alunos:

97

100%

95

100%

Total alunos:

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 sujeitos
a taxa, verifica-se que a grande maioria (46,4% no 1º semestre e 48,4% 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 /%

34

35,1%

32

33,7%

2 UC/Projeto

45

46,4%

46

48,4%

3 UC/Projeto

14

14,4%

13

13,7%

4 UC/Projeto

3

3,1%

4

4,2%

6 UC/Projeto

1

1%

---

---

Total

97

100%

95

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 40 as pessoas (41,2%) que fizeram essa opção no primeiro semestre e 39
no segundo (41,1%). Mais um ano em que se confirma a tendência do aumento do número de
inscritos somente em UC dos cursos do Politécnico de Leiria.
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, SessenTuna, Oficina de Artes Plásticas, entre outras, como será apresentado no ponto 2.
1.4. Estudantes que se submeteram a avaliação
A frequência de UC de CTeSP ou Licenciatura não pressupõe avaliação, no entanto há
estudantes que o decidem fazer. No ano letivo em análise, no 1º semestre, dos 97 inscritos,
18 (18,6%) inscreveram-se às UC com o objetivo de serem avaliados. Contudo, apenas 8 (4,6%)
concretizaram esse objetivo. No 2º semestre, a percentagem foi menor, houve menos 4
inscritos em avaliação (14, 14,7%), tendo 7 (50%) concluído com aproveitamento. Ao contrário
dos anos anteriores, os dados evidenciam um ligeiro aumento do número de seniores inscritos
em avaliação nas UC dos diferentes cursos do Politécnico.

2. ATIVIDADES FORMATIVAS E SOCIOCULTURAIS
Como já foi referido no ponto 1, para além da frequência de UC de qualquer CTeSP, de
licenciatura do Politécnico de Leiria 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 seus
dinamizadores e o número de inscritos nas mesmas.
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2.1. Atividades regulares
Para o ano em análise, constituiu-se uma turma de Atividade Física, em cada semestre, 2
turmas na área das TIC, com conteúdos diferentes, e 1 turma de inglês, de nível intermédio
(B1/B2). A oferta formativa do Programa (Tabela 5) é delineada pela Coordenação, ouvida a
CCP e os docentes responsáveis pelas UC, e tendo em conta as opiniões dos estudantes,
evidenciadas no questionário de avaliação que é enviado para todos no final de cada ano
letivo.
As UC específicas do Programa com mais procura foram a de Atividade Física e a de Inglês. As
UC na área das TIC registaram uma procura menos expressiva, quando comparada com anos
anteriores. Os conteúdos programáticos, a dinâmica das UC e o horário das mesmas poderão
ser razões que expliquem a redução de inscritos.
A dinamização das UC foi assegurada por docentes contratados pelo Politécnico de Leiria
(Atividade Física, Inglês e Oficina de TIC) e por uma colaboradora da Unidade de Ensino à
Distância (UED) (Oficina de Dispositivos Móveis).

Tabela 5 – Unidades Curriculares específicas do Programa, sujeitas 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)
OFICINA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
(2 sessões semanais de 1h30)
(programa no apêndice n.º 6)
OFICINA DE TIC
(2 sessões semanais de 1h30)
(programa no apêndice n.º 7)

Dinamizadores

N.º de inscritos
1.º sem 2.º sem

Joaquim Esperança (docente
ESECS)

19

23

Fátima Barbeiro Neto
(docente ESECS)

24

26

Carina Rodrigues (UED)

9

9

Carlos Silva (docente da
ESECS)

20

14

Grande parte das atividades identificadas na tabela n.º 6 é da iniciativa de docentes e
colaboradores do Politécnico de Leiria (ESECS); dos estudantes seniores; de outros estudantes,
no âmbito dos seus cursos ou da bolsa FASE, ou, ainda, de voluntários externos (exemplo do
Esperanto) que pretendem dar um contributo para aumentar a nossa oferta sociocultural e
recreativa.
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Tabela 6 – Atividades e projetos gratuitos
DESIGNAÇÃO DAS ATIVIDADES
CHÁ DAS QUINTAS – espaço de
convívio pontual
CLUBE DE LEITURA E DE ESCRITA
(sessões quinzenais)
DANÇA
(1 sessão semanal)
ENCONTROS DE REFLEXÃO SOBRE
TEMAS GERAIS DE CIÊNCIA
(programa no apêndice n.º 8)
CONVERSAS INTERGERACIONAIS E
INTERCULTURAIS
(1 sessão semanal)
GERONTOMOTRICIDADE
(1 sessão semanal)
GRUPO DE JOGRAIS
(2 ensaios semanais)
INGLÊS DO DIA-A-DIA (Iniciação)
(programa no apêndice n.º 9)

OFICINA DE ESPANHOL
(1 sessão semanal)
(programa no apêndice n.º 10)
ESPERANTO: uma língua internacional
(programa no apêndice n.º 11)
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
(1 sessão semanal)
PROJETO CULTIVO DIVERTIDO
OFICNA DE INICIAÇÃO À
INFORMÁTICA
(1 sessão semanal)
(programa no apêndice n.º12)
PROJETO PROALFA
(programa no apêndice nº13)
PROJETO EN‐RED‐VERSAD@S
(programa no apêndice n.º 14)
SEMINÁRIO DE SAÚDE

RESPONSÁVEIS/COLABORADORES

N.º de inscritos
1.º
2.º
sem
sem

Grupo de estudantes do IPL60+
Maria José Gamboa (docente da ESECS,
colaboração voluntária)

11

14

30

26

37

46

Luís Filipe Barbeiro (docente da ESECS –
colaboração voluntária)

---

4

Salomé Mendes
(colaboração voluntária, aluna de Desporto e
Bem-Estar)

4

2

Grupo de estudantes do IPL60+

4

5

Bianca Saad,
Luísa Jacinto,
Sara Lopes e Sónia Matos (colaboração
voluntária, alunas de Comunicação e Media)

37

19

Liliana Gonçalves (colaboração voluntária,
aluna de Educação Social)

36

18

5

5

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

19

19

Grupo de estudantes do IPL60+

4

5

16

22

2

6

---

3

---

12

Clara Leão (docente da ESECS – colaboração
voluntária)
Alzira Saraiva (docente jubilada da ESECS)
colaboração ao abrigo do Regulamento n.º

752/2018

Maria de Lurdes Oliveira (voluntária externa
ao abrigo do Regulamento n.º 752/2018)

Sandrina Pereira (bolsa FASE, aluna de
engenharia informática da ESTG), e Rute
Ferreira (colaboração voluntária, aluna de
engenharia informática da ESTG)
Miguel Mesquita (AMITEI) e Coordenação do
IPL60+
Universidade Sénior da Corunha e
Coordenação do IPL60+
Alice Governo (estudante IPL60+)

16

SESSENTUNA
(2 ensaios semanais)

Ana Margarida Carreira (docente da ESECS –
colaboração voluntária) e Bruno José
(colaboração voluntária, estudante de SS)

21

22

2.2. Atividades pontuais
Durante o ano letivo de 2018-2019 realizaram-se as seguintes atividades gratuitas, que
designamos de pontuais4:
Tabela 7 – Atividades pontuais – 1 e 2º semestre 2018-2019

Atividades

Responsável/Dinamizador

14 novembro de 2018 – Concerto Solidário da ESECS, a favor de Tânia
Lopes, com a Participação do Grupo de Jograis.

Politécnico de Leiria

http://60mais.ipleiria.pt/2018/11/26/ipl60-tambem-esolidariedade/
15 novembro de 2018 - Festa de Abertura do Ano Letivo 2018/2019
do Programa IPL60+

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/11/16/abertura-do-ano-letivo-201819-do-ipl60/
28 de novembro de 2018 - Eleição dos representantes dos
estudantes na Comissão Científico-Pedagógica do Programa IPL60+.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2018/11/28/resultados-da-eleicao-derepresentantes-dos-estudantes-ipl60-na-comissao-cientificopedagogica-do-programa-ipl60-18-19/
27 novembro de 2018 - Grupo de Jograis do IPL60+ dinamiza
momento cultural numa aula de antropologia social do curso de
RHCO, da ESECS.

Professora Sara Mónico Lopes e
Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/12/05/grupo-de-jograis-participounuma-aula-de-antropologia-social-do-1o-ano-da-licenciatura-derhco/
5 dezembro de 2018 - Grupo de Jograis na Associação de
Solidariedade Social e Cultural da Boa Vista (ASSCBL)

Coordenação e Estudantes IPL60+

https://www.facebook.com/ipl60mais/?fref=ts

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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13 de dezembro 2018 - “Chá das Quintas” Natalício.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2018/12/17/cha-das-quintas-natalicio-2/
18 dezembro 2018 – World Café, atividade de intervenção social.
http://60mais.ipleiria.pt/2019/01/06/participacao-de-estudantesdo-ipl60-numa-atividade-de-intervencao-social-world-cafe/
04 de janeiro de 2019 - Jantar de Natal/ Reis.

Professora Ana Soledade e
Estudantes do 2º ano do CTEsP
em Intervenção Social e
Comunitária da ESECS
Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/01/06/jantar-de-natal-reis/
8 de Janeiro 2019 – Visita de estudo às Termas de São Pedro do Sul
e ao Museu do Quartzo

Coordenação e Professora Alzira
Saraiva

http://60mais.ipleiria.pt/2019/01/10/visita-de-estudo-as-termasde-sao-pedro-do-sul-e-museu-do-quartzo/
15 janeiro de 2019 – Grupo de Jograis no Centro de Assistência
Paroquial de Carvide (CAP).

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/01/17/grupo-de-jograis-no-cap-decarvide/
1 de fevereiro de 2019 - SessenTuna na noite de Tunas das Festa de
Santo António em Carvide.

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/02/02/sessentuna-na-festa-de-stoantonio-em-carvide/
1 março de 2019 – Apresentação do Projeto En-Red-Versad@s –
Clube de Poesia On-line.

Coordenação e Universidade da
Coruña

http://60mais.ipleiria.pt/2019/03/06/encontro-entre-o-programaipl60-e-a-universidade-senior-da-universidade-da-corunha/
14 de março de 2019 - “Chá das Quintas”.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/03/15/cha-das-quintas-4/
1 de abril de 2019 - Seminário internacional – Turismo e Património
Cultural, visita ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha.

Coordenação e
CICS.NOVA.IPLeiria

http://60mais.ipleiria.pt/2019/04/02/seminario-internacionalturismo-e-patrimonio-cultural/
11 de abril de 2019 - “Chá das Quintas”.

Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/04/12/cha-das-quintas-antes-dapausa-letiva-da-pascoa/
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24 de abril de 2019 – SessenTuna em convívio com residentes do Lar
de São Francisco
http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/04/sessentuna-no-lar-de-saofrancisco/
30 abril de 2019 - 1º seminário do Ciclo Encontros intergeracionais –
“Encontro com a História: A Revolução de Abril”

Coordenação, Estudantes de
Educação Social e Estudantes
IPL60+

Coordenação, CICS.NOVA.IPLeiria
e Curso de Educação Social

http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/04/encontro-com-a-historia-arevolucao-de-abril/
30 abril de 2019 – Encontro intergeracional “Palavras Partilhadas:
Aprendendo e Convivendo através da Poesia”
http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/04/encontro-intergeracionalpalavras-partilhadas-aprendendo-e-convivendo-atraves-da-poesia/
De 1 a 31 maio de 2019 – instalação “Nós e a Terra” no Maio Criativo,
na ESECS
http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/09/as-artes-plasticas-no-maiocriativo%ef%bb%bf/
06 a 09 de maio de 2019 – Semana de intercâmbio dos estudantes
do IPL60+ na Universidad de Mayores de Extremadura, em Badajoz.

Coordenação, Estudantes de
Educação Social e Estudantes
IPL60+

Coordenação, Estudantes IPL60+
e Comissão Organizadora do
Maio Criativo

Coordenação e UMEX

http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/08/estudantes-do-programaipl60-participam-na-1a-semana-do-intercambio-internacional-de2019-com-o-programa-de-los-mayores-da-universidade-deextremadura/
13 a 19 de maio de 2019 – Semana de intercâmbio dos estudantes
da Universidad de Mayores de Extremadura no IPL60+, em Leiria
http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/21/a-2a-semana-de-intercambioentre-o-ipl60-e-a-umex-chegou-ao-fim/
15 de maio de 2019 – Dança criativa na ESTG
http://60mais.ipleiria.pt/2019/05/20/dar-a-conhecer-o-ipl60-naestg/
30 de maio de 2019 – Dança criativa na ESECS, no âmbito da iniciativa
Maio Criativo
https://www.facebook.com/pg/ipl60mais/posts/?ref=page_internal
3 de junho de 2019 – Seminário Saúde Para Todos – A Diabetes
http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/05/seminario-saude-para-todosa-diabetes/

Coordenação e UMEX

Coordenação, Estudantes IPL60+
e Estudantes de Educação Social

Coordenação, Estudantes IPL60+
e Comissão Organizadora do
Maio Criativo
Coordenação e Estudante do
IPL60+
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De 6 a 9 de junho de 2019 – Visita cultural a Londres

Coordenação e Estudantes IPL60+

http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/14/we-visited-london-from-june6th-to-the-9th/
11 de junho de 2019 - Visita de Estudo ao maciço calcário da
Estremadura,
Mira
D`Aire
http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/18/visita-de-estudo-ao-macicocalcario-da-estremadura/

Coordenação e Professora Alzira
Saraiva

13 de junho de 2019 - Festa de encerramento do ano letivo
2018/2019 do IPL60+.

Coordenação

http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/18/festa-de-encerramento-doano-letivo-18-19/
14 junho de 2019 – 2º seminário do Ciclo Encontros Intergeracionais
– “Encontro com o património rural”

Coordenação e
CICS.NOVA.IPLeiria

http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/19/14-de-junho-2o-seminariodo-ciclo-encontros-intergeracionais-encontro-com-o-patrimoniorural/
19 de junho de 2019 – Workshop “O que há por trás do nariz?”
http://60mais.ipleiria.pt/2019/06/21/workshop-o-que-ha-por-trasdo-nariz/

Coordenação e Estudante do
Mestrado em Intervenção e
Animação Artística, da ESECS

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

Marta Filipe

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

ORIENTADOR

Sara Mónico Lopes
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Tabela 9 – Pedidos de colaboração Interna e externa
TIPO DE PEDIDO

ÂMBITO DO PEDIDO

Realização de entrevista à coordenadora do Estudantes do 2º ano de Serviço Social, da
Programa sobre a origem, objetivos, unidade curricular Intervenção Social na Infância,
características e contributos para os estudantes. Adolescência e Velhice, da ESECS.
Realização de uma entrevista a duas estudantes
do Programa para perceber os motivos da
participação no IPL60+ e conhecer o quotidiano
escolar das mesmas.
Realização de uma entrevista à Coordenação do
Programa, com o objetivo de compreender
sociologicamente a história, o funcionamento e
o público dos programas e a sua articulação com
a oferta educativa no panorama nacional das
diferentes iniciativas dirigidas aos seniores.
Entrevistas a estudantes do Programa para a
realização de uma curta-metragem sobre a vida
estudantil no passado e atualmente.
Entrevistas a estudantes do Programa para
realização de uma campanha de divulgação do
Programa IPL60+ na ESTG, Biblioteca José
Saramago e ESAD.CR
Proposta de aplicação de questionário aos
estudantes seniores para perceber as
mudanças que ocorreram no seu quotidiano
com a frequência do Programa IPL60+.

Estudantes do 2º ano do CTESP de Intervenção em
Espaços Educativos, no âmbito da unidade
curricular Educação e Diversidade.
Esmeraldina Maria da Costa Veloso, professora da
Universidade do Minho, que se encontra a realizar
uma investigação sobre os Programas
Universitários Seniores em Portugal.

Estudantes do 2º ano de Educação Social, da
unidade curricular Estratégias de Animação
Comunitária da ESECS.
Estudantes do 2º ano de Educação Social, da
unidade curricular Educação Social e Gerontologia,
da ESECS.
Estudante internacional (brasileira) a frequentar o
curso de Serviço Social da ESECS.

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 (nível inicial) e dois
grupos dedicados à manutenção da leitura e da escrita. O grupo de nível inicial teve, todas
as semanas, uma sessão de 90 minutos.
http://60mais.ipleiria.pt/2017/03/28/%ef%bb%bfprojeto-proalfa/
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Projeto En-RedVersados. Em parceria
com a Universidade
Senior da
Universidade da
Corunha

A participação neste projeto, a convite dos responsáveis da Universidade Sénior da
Universidade da Corunha, tem como objetivo central a promoção da aprendizagem da
língua portuguesa, através da partilha de textos poéticos, e a aprendizagem das
tecnologias da informação e da comunicação, através da utilização de uma plataforma
digital como base do processo colaborativo. Pretende-se que os estudantes do IPL60+
divulguem a poesia de autores portugueses, alimentando o blogue (disponível em
https://enredversados.wordpress.com/), com textos escolhidos por si e comentando as
publicações feitas por outras pessoas.

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

- Pimentel, L. & Lopes, S. (2018, Outubro). A CRIATIVIDADE NÃO TEM IDADE: Uma experiência
de aprendizagem intergeracional na ESECS. Comunicação apresentada no Congresso
Internacional Let's Talk About Ageing, Porto, 15 e 16 de outubro de 2018.
- Pimentel, L. & Lopes, S. (2018, Outubro). Convivência e aprendizagem intergeracional no
ensino superior: relato de um caso prático. Comunicação apresentada na III Conferência
Científica Internacional de Projetos Educativos para Seniores, organizada pela RIPE+50 (Rede
Internacional de Projectos Educativos para Seniores), Santiago de Compostela, 30 e 31 de
outubro de 2018.
- Lopes, S.; Pimentel, L; Sousa, J.; Mangas, C. & Mesquita, M. (2018, novembro). ProAlfa –
oficinas de alfabetização de seniores para seniores. Apresentação de poster na V Conferência
Internacional para a Inclusão - Includit, Leiria, ESECS, 23 e 24 de novembro de 2018.
- Lopes, S.; Pimentel, L. (2019, abril). O interesse pelo património histórico e cultural dos
estudantes do IPL60+. Comunicação apresentada no Seminário Internacional Turismo e
Património Cultural, organizado pelo Programa IPL60+ e pelo CICS.NOVA.IPLeiria, Leiria,
ESECS, 1 de abril de 2019.
- Pimentel, L. & Lopes, S. (2019, abril). As Artes no Contexto da Aprendizagem ao Longo da
Vida: Relato de uma Experiência. Comunicação apresentada na Conferência Internacional
Artes, Emoções e Intervenção, Leiria, ESECS, 24 de abril de 2019.
- Lopes, S. & Pimentel, L. (2019, maio). O olhar dos estudantes seniores sobre a mobilidade no
âmbito do intercâmbio luso-espanhol. Comunicação apresentada no XVI Encuentro Nacional
y I Ibérico de Programas Universitarios para Personas Mayores, organizado pela Universidad
de Extremadura - Espanha, Badajoz, 8 a 10 de maio de 2019.
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- Lopes, S (2019, junho). Dynamic Literacy by Senior for Seniors, Motivations and Expectations.
Comunicação apresentada na 9th International Conference The Future of Education. Florença
- Itália, 27 e 28 de junho de 2019.

5.2. Publicações 5
Pimentel, L. & Lopes, S. (2018). A CRIATIVIDADE NÃO TEM IDADE: Uma experiência de
aprendizagem intergeracional. In Let’s Talk About Ageing, 1st International Conference,
Conference Proceedings, Porto, 15 e 16 outubro 2018 (pp.318-323). Disponível em:
https://ageing.eventqualia.net/pt/2018/inicio/publicacoes/ ISBN: 978-989-54102-0-4
Lopes, S., Mangas, C., Sousa, J., Pimentel, L. & Mesquita, M. (2019). Dynamic Literacy by Senior
for Seniors, Motivations and Expectations. In Conferece Proceedings 9th International
Conference The Future of Education, Florence, Italy, 27 e 28 junho 2019 (pp. 592-597).
Filodiritto
Editore:
Italy.
Disponível
em:
https://conference.pixelonline.net/FOE/files/foe/ed0009/FP/5947-SED4076-FP-FOE9.pdf

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.
Desenvolvimento do Projeto de Investigação ProAlfa – Oficinas de Alfabetização de seniores
para seniores, com o apoio do CICS.NOVA.IPLeiria e parceria com a AMITEI - Leiria. Equipa de
investigadores: Sara Mónico Lopes, Luísa Pimentel, Jenny Gil Sousa, Catarina Mangas e Miguel
Mesquita.
Participação no Projeto de Investigação EN‐RED‐VERSAD@S. Clube de leitura de poesia on‐
line. A utilização de plataformas digitais no processo colaborativo de aprendizagem entre
seniores portugueses e espanhóis. Parceria entre a Universidade Sénior da Universidade da
Coruña e o Programa IPL60+ do Politécnico de Leiria. Equipa de investigação portuguesa: Luísa
Pimentel, Sara Mónico Lopes, Carina Rodrigues, Filipe Santos, Cristina Nobre e Maria José
Gamboa.

6. AVALIAÇÃO PELOS SENIORES
No final do ano letivo 2018/2019 foi solicitado as estudantes que respondessem a um
questionário de avaliação sobre o Programa. O Inquérito, construído na aplicação Google
Forms, pressupunha um preenchimento online, tendo sido partilhado por email a todos os
estudantes inscritos (112) no referido ano letivo. Contudo, apenas 48 estudantes submeteram
5

Disponíveis em http://60mais.ipleiria.pt/nos-nos-media/media-2/o-que-aconselhamos/publicacoes/
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o questionário, representando uma taxa de resposta de 42,9%. Um valor baixo em
consideração com o universo total, no entanto, verifica-se uma subida ligeira quando
comparada com a taxa do ano anterior (35,8%).
Com o objetivo de conhecer a opinião de todos os estudantes, a fim de promover uma
melhoria contínua dos serviços, e de modo a garantir o anonimato e o respeito pela
confidencialidade da informação, o questionário era constituído por cinco partes: Dados
Gerais, Oferta Formativa, Organização e Funcionamento, Participação e Assiduidade nas
Unidades Curriculares e por fim, a relação Intergeracional entre os estudantes seniores do
Programa e os estudantes do Politécnico de Leiria. Este instrumento de recolha de dados era
composto por questões de resposta aberta e fechada.

6.1. Dados gerais e frequência do Programa
Seguindo a tendência de anos anteriores, os respondentes são na sua maioria do sexo
feminino (58,3%). No que concerne à idade dos estudantes, esta encontra-se compreendida
entre os 58 e 80 anos, situando-se a média nos 67,5 anos de idade.
A grande maioria dos respondentes frequentou o Programa nos dois semestres (91,3%), sendo
que, apenas 4,2% frequentou só o 1.º semestre e 14,6% só o 2.º semestre. Por sua vez, este
interesse em frequentar o Programa tende a ser mantido, na medida em que nenhum dos
respondentes indica tencionar abandonar o Programa no próximo ano letivo. A maioria
(89,6%) manifesta intenção de voltar a inscrever-se e apenas 10,4% declara alguma indecisão.
Por sua vez, quando questionados sobre os motivos que incentivaram a sua inscrição no
Programa, estes destacam maioritariamente o interesse de valorização das competências
pessoais e a aquisição de conhecimentos. Quando questionados sobre os principais
contributos que a frequência do Programa IPL60+ teve para si, assinalam maioritariamente a
aquisição de conhecimentos e o bem-estar psicológico.

6.2.

Oferta formativa

No que concerne à oferta formativa, os estudantes foram convidados a manifestar a sua
opinião, com recurso a uma escala de 1 a 5 (1= a nada satisfeito e 5= a totalmente satisfeito)
o seu grau de satisfação de um modo geral, assim como a sua satisfação sobre os conteúdos
lecionados e, ainda, sobre o desempenho dos docentes/dinamizadores relativamente à oferta
formativa do Programa: a Atividade Física, Inglês Intermédio, Oficina de TIC e Oficina de
Dispositivos Móveis. De salientar que do total dos respondentes (48) a grande maioria não
frequentou as UC em análise, como indicado, em espaço próprio, na resposta, pelo que os
dados apresentados se referem a uma minoria de estudantes que participaram nas atividades.
Relativamente à opinião geral 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 o Inglês Intermédio (86,2%) e para a Atividade Física (84,6%).
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Figura 1 – Grau de satisfação geral com a oferta formativa

Não só a oferta formativa é do agrado dos estudantes, como também os conteúdos lecionados
nas diversas atividades são do interesse da maioria dos respondentes, como se apresenta na
Figura 2. Salienta-se um maior interesse dos estudantes em frequentar o Inglês Intermédio
(29), registando-se uma satisfação positiva significativa relativamente aos seus conteúdos
(86,2%). No entanto, apesar de se registar um menor número de participantes na Atividade
Física (13), verifica-se uma maior taxa de satisfação relativamente aos seus conteúdos,
alcançando 92,3% de satisfação positiva.
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Figura 2 – Grau de satisfação com os conteúdos lecionados

Por sua vez, esta tendência de satisfação positiva mantém-se no âmbito do desempenho dos
docentes/dinamizadores, como é possível ser observado na Figura 3, na qual os respondentes
manifestam a sua satisfação positiva para com os responsáveis das atividades. Em média, os
estudantes respondentes avaliaram com uma taxa bastante satisfatória (84,2%) o
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desempenho dos docentes/dinamizadores. Somente 15,8% manifestou alguma insatisfação
com o trabalho desenvolvido pelos mesmos.
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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 Politécnico, 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.
Verifica-se um maior interesse dos estudantes seniores em participar nos Encontros de
Reflexão Sobre Temas de Ciência (93,9%), assim como no Chá das Quintas (92,9%)
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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
Uma outra secção do questionário - Organização e Funcionamento - de caráter aberto,
pretendia conhecer a perceção dos estudantes sobre as atividades, das frequentas, mais
apreciadas, sobre os aspetos considerados positivos e menos positivos.
Neste sentido, as 48 respostas recolhidas mostram um grande interesse pelo Inglês (18), pelos
Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência (6), pela Atividade Física (4), pelas TIC
(3) e, também com 2 respostas, a Dança, o Clube de Leitura e Escrita. Um respondente valoriza
a Oficina de Espanhol e outro a SessenTuna. De referir que, dos respondentes, 2 indicam não
ter frequentado nenhuma atividade, 1 indica não ter opinião formada e 1 estudante referiu
gostar de todas aquelas em que participou, não referindo quais especificamente.
Consideraram-se 7 respostas nulas, nomeadamente aquelas que indicaram mais do que uma
atividade e não somente uma, assim como todas aquelas em que os respondentes não se
referiram a atividades específicas do Programa, como era solicitado.
É de salientar a divergência de respostas quando comparadas com o ano letivo anterior, no
qual as TIC (7) era a atividade que recolheu maior interesse entre todos os respondentes do
momento.
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6.4. Aspetos mais positivos do Programa IPL60+
Num outro momento, foi solicitado aos estudantes que, de uma forma livre, indicassem um
aspeto que considerassem mais positivo do Programa. Dado à diversidade de respostas, foram
criadas as seguintes codificações que se verificam na Figura 5 de modo a agrupar e facilitar a
análise de dados.
O programa é todo ele interessante

1

Bom acolhimento e aceitção

7

Compatibilidade entre as UC e as atividades do programa

1

Diversidade de oferta

5

Acesso a conteúdos dos outros cursos

2

Inovação

1

Reconhecimento e a valorização pessoal

3

A intergeracionalidade

2

Estimulação da atividade cognitiva

2

Convívio e Interação

15

Aquisição de novos conhecimentos

9
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Figura 5 – Aspetos positivos do Programa IPL60+

Dos 48 respondentes, 15 valorizaram o Convívio e a Interação estabelecidos entre os
estudantes que integram o programa, bem como com toda a comunidade académica.
Contudo, também é visível a valorização da aquisição de novos conhecimentos (9), o bom
acolhimento e aceitação (7), a diversidade de oferta que o Programa disponibiliza (5), bem
como o reconhecimento e a valorização pessoal (3) que advém da sua inserção no Programa.
Por sua vez, dois estudantes referiram o acesso a conteúdos de outros cursos, a
intergeracionalidade e a estimulação da atividade cognitiva como aspetos positivos
proporcionados pelo Programa IPL60+. Também a inovação e a compatibilidade entre as
unidades curriculares e as atividades do programa foram referidas por um respondente: No
entanto, um dos estudantes não conseguiu especificar apenas um aspeto positivo, referindo
que todo o programa é interessante.

6.5. Aspetos mais negativos do Programa IPL60+
De modo a melhorar a organização e funcionamento do Programa, não só é importante ter
em consideração os aspetos positivos assinalados pelos estudantes, como também os aspetos
menos positivos. Neste sentido, validaram-se 43 respostas, uma vez que cinco respondentes
não responderam ao solicitado, sendo que 22 (45,8%) dos respondentes mencionaram não
haver aspetos negativos a assinalar no Programa IPL60+, reforçando, desta forma, a sua
opinião positiva. Sete respondentes referiram não ter opinião, justificando o facto de não
estarem integrados no Programa há tempo suficiente para avaliar a esse nível. No entanto, há
4 inquiridos que realçam os aspetos negativos relacionados com as dificuldades de interação
entre os seniores, 2 destacam a falta de assiduidade e empenho dos estudantes inscritos nas
respetivas atividades.
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A falta de variedade da oferta formativa foi também um dos aspetos negativos assinalados
por um inquirido, bem como o “horário cedo das aulas de ginástica”, “o desvanecimento da
SessenTuna”, usando as suas palavras, a ausência de atividades nos meses das épocas de
exames e a escassez de computadores em funcionamento na sala de informática.
Também um respondente referiu aspetos relacionados com a organização do programa, um
menciona ser requerido o pagamento da propina de inscrição todos os anos, sugerindo apenas
o pagamento no ato de ingresso no programa.
Por sua vez, a heterogeneidade entre os alunos do Programa e os alunos mais jovens não só
é destacada pelo estímulo que provoca nos alunos de mais idade, como também é
mencionado por um inquirido como aumentando, por vezes, o sentimento de inferioridade
dos seniores perante os mais jovens.
Realça-se o facto de no anterior ano letivo (17/18) ter sido destacada por 13 alunos a
sobreposição das atividades, aspeto que foi melhorado no corrente ano letivo, não sendo
referido por nenhum inquirido como aspeto negativo, mas antes como aspeto positivo a
compatibilidade de horário.

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. Uma vez que se trata de uma
questão livre e de caráter facultativo, apenas foram deixadas 32 respostas, das quais uma
nula, e sete assumem não ter sugestões. Por sua vez, estas respostas vão ao encontro dos
aspetos considerados negativos e referidos na questão anterior, designadamente ao nível da
diversidade da oferta formativa e sociocultural (6), dos quais, um inquirido sugeriu italiano,
dinamizado por um aluno de ERASMUS, um indicou yoga e meditação, e um outro sugeriu
ainda atividades com um caráter mais prático; maior interação entre os estudantes dos IPL60+
(2); melhor coordenação nas atividades gratuitas (1); reorganização da SessenTuna (1);
melhoria do equipamento de informática, nomeadamente, dos computadores (1);
prolongamento do calendário de atividades (1); maior apoio aos estudantes para aumentar a
sua motivação (1); reduzir os conteúdos programáticos por cada aula (1) e solucionar a falta
de rigor e empenho dos inscritos (1).Nove dos 32 respondentes assumem estar tudo bem na
forma como o Programa funciona e se organiza, realçando a sua oferta abrangente e
enriquecedora.

6.7. Oferta formativa para o próximo ano letivo
Relativamente à oferta formativa, os estudantes foram convidados a enunciarem sugestões
que gostariam de incluir na oferta formativa do próximo ano letivo (19/20), podendo cada
inquirido sugerir mais do que uma oferta formativa. No entanto, apenas 28 estudantes
partilharam as suas sugestões, uma vez que, 14 dos 48 não responderam e 6 referiram não
ter sugestões.
Relativamente às sugestões de oferta formativa para o ano letivo 2019/2020, os estudantes
manifestaram a sua opinião e sugeriram diversas atividades, tal como evidencia a Figura 6.
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História Universal no Programa
Fotografia
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Figura 6 – Sugestões de oferta formativa para o próximo ano letivo

Os inquiridos sugeriram com maior frequência o teatro (6); línguas (6), entre as quais, latim,
italiano, francês e espanhol; educação musical e artes plásticas (6); e ainda, atividades
formativas no âmbito das novas tecnologias e conteúdos multimédia (6). No entanto, também
foram sugeridas por três estudantes atividades relacionadas com a saúde e bem-estar,
nomeadamente, organização de seminários; e dois respondentes sugeriram maior diversidade
de danças do mundo, nomeadamente, dança clássica e tradicional. Por sua vez, também foi
sugerido outras ofertas formativas, particularmente história (1), fotografia (1), Astrologia e
numerologia (1), bricolage e restauro (1), psicologia (1), natação (1) e visitas de estudo (1).
Importa salientar que todas estas opiniões manifestadas serão tidas em conta, no que for
possível à Coordenação, no desenho da oferta formativa para o próximo ano letivo.

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 (68,8%) que refere ter assistido a mais de 50% das aulas, tal como
se constata na Figura 7. Contudo, menos significativa quando comparada com os resultados
do relatório do ano anterior (82,1%). Por sua vez, isto vai ao encontro dos aspetos a melhorar
mencionados anteriormente pelos alunos, quando estes referem a falta de empenho e de
assiduidade dos inscritos como aspeto a melhorar. Os restantes 31,3% dos respondentes
referem frequentar menos do que 50% das aulas, dos quais 14,6% nunca frequentaram as
aulas das UC de CTeSP e Licenciatura, inscrevendo-se apenas para cumprir o exigido no
regulamento do Programa IPL60+, nunca tendo a intenção de frequentar as unidades
curriculares.
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Figura 7 – Assiduidade às aulas das UC de CTeSP e Licenciatura

No entanto, outras razões justificam a fraca assiduidade nas aulas das UC de CTeSP e
Licenciatura inferior aos 50%, particularmente, por incompatibilidade de horário, dificuldade
de conciliação com outra atividade já inscrita, resolução de assuntos familiares, o desinteresse
pelos conteúdos das UC, alguns problemas de saúde e a falta de empatia pelo docente.
Acrescendo a estas razões, um estudante referiu a deslocação e a indisciplina dos alunos
influenciaram na desistência de comparência à unidade curricular inscrita.

6.9. A interação com os estudantes jovens
Sendo um dos objetivos do Programa estimular as relações intergeracionais, foi também
questionado aos estudantes seniores a sua interação com os estudantes jovens. Deste modo,
a Figura 8 ilustra que 54% dos inquiridos estabelecem uma relação com uma periodicidade de
1 ou mais vezes por semana. Contudo, ainda 15% dos estudantes não estabelecem qualquer
relação com os alunos mais jovens.

15%

23%

31%
31%

Muito frequente (2 a 3
vezes por semana)
Frequente (1 vez por
semana)
Pouco frequente (1 a 2
vezespor mês)
Não tem existido interação

Figura 8 – Interação com os estudantes jovens

No âmbito dessa relação estabelecida com os estudantes mais jovens, 54,2% dos seniores
inquiridos assumem já ter realizado trabalhos académicos em conjunto, enquanto elemento
de grupos de trabalho; e 66,7% referem já ter contribuído para a realização de trabalhos
desenvolvidos pelos estudantes jovens.
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CONCLUSÃO
O Programa IPL60+ tem vindo a consolidar o seu lugar na oferta socioeducativa do Politécnico
de Leiria e a afirmar-se como uma iniciativa de formação sénior em contexto universitário de
grande originalidade e relevo no panorama nacional.
O ano letivo 2018/2019 pautou-se pela continuidade ao nível dos projetos desenvolvidos, da
procura por parte do público sénior e do interesse que suscita na comunidade académica.
Houve, ainda assim, novas ofertas e novas iniciativas que enriqueceram o leque de
oportunidades de aprendizagem para todos os envolvidos.
Por comparação com os anos anteriores, verificou-se um ligeiro crescimento no número de
inscritos. Mantem-se a elevada taxa de permanência dos estudantes no Programa, o que
entendemos ser um indicador de sucesso. Contudo, a procura por novos estudantes também
é relevante, situando-se a taxa de rejuvenescimento nos 20%. Entre estes, encontram-se três
estudantes internacionais, de nacionalidade brasileira.
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. Apesar dos traços gerais se manterem,
é de realçar o aumento do número de estudantes do sexo masculino.
O papel e o contributo dos estudantes seniores foi valorizado através da criação de
oportunidades para que concretizem as suas ideias e aos seus projetos, do envolvimento em
iniciativas de âmbito social e cultural, que contribuem para uma valorização pessoal e para o
fortalecimento dos laços intra e intergeracionais, e da participação ativa na tomada de
decisões. A eleição dos seus representantes para articularem, de forma regular, com a
coordenação do Programa e participarem nas reuniões da Comissão Científico-Pedagógica é
uma das formas de promover essa participação. A eleição realizou-se a 28 de novembro de
2018, tendo tido a participação de 44 votantes. Foram eleitos como representantes dos seus
pares: João Ervilha, José Júlio e Maria Preciosa Ferreira.
A coordenação promoveu, ao longo do ano letivo em análise, várias reuniões com os
elementos da Comissão Científico Pedagógica do Programa, para informação e tomada de
decisão sobre vários assuntos relativos ao funcionamento do IPL60+, procurando uma
colaboração estreita e profícua entre todos.
No presente ano letivo, fortaleceram-se as parcerias existentes e criaram-se novas,
nomeadamente com a Universidade da Corunha (Espanha) e com o Orfeão de Leiria.
Articulámos com entidades congéneres, nacionais e estrangeiras, que desenvolvem
programas socioeducativos semelhantes, a fim de refletir sobre os mesmos e de desenvolver
projetos conjuntos.
Continuámos a apostar na divulgação do Programa: internamente, através de visitas às escolas
do Politécnico e da realização de iniciativas com estudantes dos vários ciclos de estudos; mas,
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também, externamente, através da participação em eventos científicos no país e no
estrangeiro (Espanha e Itália).
A par das componentes científica e formativa, a componente sociocultural também não foi
descurada, havendo espaço para a participação dos seniores em diversas iniciativas
organizadas pelos próprios ou por outros agentes da comunidade académica. Nesta área, a
ligação à comunidade fez-se, por exemplo, através da deslocação do Grupo de Jograis e da
SessenTuna a instituições sociais, a fim de participarem em momentos de convívio e animação
cultural.
Através da aplicação de questionários ou em momentos de interação informais, percebemos
que os estudantes seniores 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 (falta de computadores operacionais, 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 no
domínio das ciências sociais e vocacionada para a dinamização das componentes sociais e
culturais do Programa, destacadas por grande parte dos estudantes seniores como uma área
que merece uma maior atenção e investimento.
Em síntese, podemos afirmar que o Programa tem cumprido com a sua missão e os seus
objetivos, abrindo espaço 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 2018/2019
1º SEMESTRE (17 setembro 2018 a 15 fevereiro 2019)
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 1º SEMESTRE: de 17 de setembro a 12 de outubro de 2018
- INÍCIO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO IPL60+ - 1º SEMESTRE6: 8 de outubro de 2018
- FINAL DO 1º SEMESTRE: 15 de fevereiro de 2019

2º SEMESTRE (18 fevereiro 2019 a 6 julho 2019)
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES 2º SEMESTRE: de 18 de fevereiro a 6 de março de 2019
- INÍCIO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO IPL60+ - 2º SEMESTRE 7: 25 de fevereiro de 2019
- FINAL DO 2º SEMESTRE: 6 de julho de 2019

INTERRUPÇÕES LETIVAS8
- INTERRUPÇÃO NATAL: entre 20 de dezembro de 2018 e 02 de janeiro de 2019
- INTERRUPÇÃO PÁSCOA: entre 16 a 22 de abril de 2019

6

Logo que estejam inscritos, os estudantes seniores poderão frequentar as aulas das unidades curriculares dos
cursos TeSP e licenciatura, que têm início a 17 de setembro de 2018. As aulas das unidades curriculares do IPL60+
terão início a 8 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 dos
cursos TeSP e licenciatura, que terão início a 18 de fevereiro de 2019, e as aulas das unidades curriculares do
IPL60+, que terão início a 25 de fevereiro de 2019, 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 IPL.
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APÊNDICE Nº2 – Horários de Atividades Gratuitas e Pagas
PROGRAMA IPL60+ – 1º semestre 18/19
HORÁRIO das Unidades Curriculares e Atividades/Projetos
ATIVIDADES

Segunda

Terça

Quarta

ATIVIDADE FÍSICA 1

9h-10h
Sala:
Ginásio

9h-10h
Sala: Ginásio

9h-10h
Sala: Ginásio

PAGA

INGLÊS INTERMÉDIO 1
(B1/B2) PAGA

14h-15h30
Sala: 0.19

OFICINA DE
TIC 1 PAGA

10h-13h
Sala: 0.32

Quinta

14h-15h30
Sala: 0.19

OFICINA DE
DISPOSITIVOS MÓVEIS
1 PAGA

10h-13h
Sala: 0.17
12h4513h45
Sala: 0.33

DANÇA
11h30-13h
Sala
convívio

OFICINA DE ESPANHOL

INGLÊS DO DIA-A-DIA

10h-11h30
Sala C23

OFICINA DE INICIAÇÃO
À INFORMÁTICA

15h30 – 17:30
Sala: 1.7
14h30 –
16h30
Sala
convívio

ESPERANTO: UMA
LÍNGUA
INTERNACIONAL
10h30 –
12h30
Sala convívio

OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS
CLUBE de LEITURA e de
ESCRITA

14h30
Sala convívio
(1x por mês)

ENCONTROS
REFLEXÃO TEMAS de
CIÊNCIA

10h30 – 12h
Sala convívio

TUNA 60+
SESSENTUNA*

Sexta

17h
S0.4
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CULTIVO DIVERTIDO*
PROJETO ProAlfa

10h30-12h
AMITEI

*Horário a definir oportunamente
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PROGRAMA IPL60+ – 2º semestre 18/19
HORÁRIO das Unidades Curriculares e Atividades/Projetos
ATIVIDADES

Segunda

Terça

Quarta

ATIVIDADE FÍSICA 1
PAGA

9h-10h
Sala:
Ginásio

9h-10h
Sala:
Ginásio

9h-10h
Sala:
Ginásio

INGLÊS INTERMÉDIO 1
(B1/B2) PAGA

14h-15h30
Sala: 1.1

OFICINA DE
TIC 1 PAGA

10h-13h
Sala: 0.32

Quinta

Sexta

14h15h30
Sala: 1.1

OFICINA DE
DISPOSITIVOS MÓVEIS 1

10h-13h
Sala 1.7

PAGA

CLUBE de LEITURA e de
ESCRITA

15h-17h
(quinzenalmente)
12h0013h00
Sala 0.33

DANÇA
10h30 –
12h
Sala 0.34

ENCONTROS REFLEXÃO
TEMAS de CIÊNCIA
EN‐RED‐VERSAD@S Clube de Poesia on-line*
ESPERANTO: UMA
LÍNGUA
INTERNACIONAL

14h30-16h30
Sala convívio
16h-17h

GERONTOMOTRICIDADE

INGLÊS DO DIA-A-DIA

Ginásio
09h10h30
Sala 0.19
09h00-10h30
Sala convívio

OFICINA DE ESPANHOL

OFICINA DE INICIAÇÃO
À INFORMÁTICA

15h3017h30
sala 1.7

OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

10h30 –
12h30
Sala
convívio

38

CULTIVO DIVERTIDO*
TUNA 60+
SESSENTUNA*

10h-11h
S0.4

PROJETO ProAlfa

10h30-12h
AMITEI

*Horário a definir oportunamente
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APÊNDICE Nº3 – Inscritos por escola, por curso e UC em 2018-2019
Escola – ESECS
Curso

Comunicação e Media

Desporto e Bem-Estar

Educação Básica

Educação Social

UC

n.º inscritos
por UC

Sociologia da Comunicação

4

História Contemporânea

9

Tecnologias Multimédia

1

Língua Estrangeira - Espanhol

1

Língua Estrangeira - Inglês

3

Língua Estrangeira II - Inglês

2

Temas do Mundo Contemporâneo

2

Marketing e Comunicação Integrada

1

Língua Estrangeira II - Espanhol

1

Gerontomotricidade

1

Psicologia Social e do Desenvolvimento

1

Biomecânica

1

Técnicas e Terapias em Saúde e Bem-Estar

2

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem

1

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

1

Geografia Física

1

História Portugal

11

Expressão Plástica

2

Expressão Musical

5

História Local e Cidadania para o Património

7

Sociologia e Antropologia da Educação

6

Educação para a Saúde

3

Processamento da Leitura e da Escrita

1

Geografia Humana

5

Geometria e Medida

1

Literatura Portuguesa

1

Tópicos de Álgebra e Funções

1

Educação Estética e Artística

2

Introdução a Educação Social

1

Sociologia da Educação

1

Total

24

5

48
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Língua e Cultura
Portuguesas

Língua Portuguesa
Aplicada

Relações Humanas e
Comunicação
Organizacional - RHCO

Serviço Social

TIPC/CP

Antropologia Social e Cultural

1

Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas

1

Educação Social e Gerontologia

1

Sociologia das Migrações

2

História de Portugal II

10

História de Portugal I

2

Língua Estrangeira III

14

Literatura Portuguesa I

1

História de Portugal I

3

História de Portugal II

7

Língua Estrangeira IV - Inglês

6

Francês I

2

História Social Politica Contemporânea

11

Antropologia Social I

1

Princípios Gerais do Direito

1

Gestão de Conflitos e Mediação Laboral

1

Psicologia Social

1

Comunicação em Língua Portuguesa

1

Castelhano I - 2º

1

Atelier - Dinâmicas de Grupo e Relações Interpessoais

1

Laboratório Multimédia

2

Sociologia da Comunicação

1

Inglês Empresarial I

3

Oficina de Escrita Académica e Profissional

1

Gestão de Instituições de Serviço Social

2

Introdução à Economia

1

Introdução às Ciências Sociais

1

Direito da família e dos menores

1

Serviço Social e Reinserção

1

Psicologia do Desenvolvimento

2

Análise do Discurso

1

Comunicação Expressão Oral Chinês I -Tradução

1

Chinês I

1

12

31

26

9

7
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Literatura Portuguesa II

1

Comunicação e Expressão Oral em Chinês II

1

Cultura Chinesa -

1

Chinês II

1

Psicologia do Desenvolvimento

3

Educação para o Ambiente e Património
TeSP em Intervenção
em Espaços Educativos
Educação para os Afetos e para a saúde

1

12
6

Psicologia da Aprendizagem

2

TeSP em Intervenção
Social e Comunitária

Antropologia e Desenvolvimento

1

Problemas Sociais Contemporâneos

1

TeSP em Intervenção
Sociocultural e
Desportiva

Oficina de Teatro

1

Oficina de Multimédia

1

Oficina de Música

6

Instrumentos Informáticos

1

1

n.º inscritos
por UC

Total

Inglês

1

1

Contabilidade e
Finanças

Seminário I

1

1

Eng. Automóvel

Tecnologia Automóvel I
Tecnologia Automóvel II

4
5

9

Eng. Mecânica

Modelação Assistida para Computador

1

1

Direito da Família
Direito das Obrigações I

1
1
1

TeSP em Práticas
Administrativas e
Comunicação
Empresarial

2

8

Escola - ESTG

Curso
Adm. Pública

UC

Direito Constitucional
Solicitadoria

Direito Processual Civil

1
1
1

Direito das Coisas

1

Inglês A1 - PL

1

Introdução ao estudo do Direito
Gestão de conflitos

8

42

Escola - ESSLEI

Curso
Dietética e Nutrição

UC

n.º inscritos
por UC

Patologia I

1

Imunologia

1

Total
2

Escola - ESTM

Curso
Biologia Marinha e
Biotecnologia

UC
Fisiologia Animal

n.º inscritos
por UC

Total

1

1
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APÊNDICE Nº4 – Atividade Física

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º semestre
UNIDADE CURRICULAR

Atividade Física
Docente: Joaquim Esperança

OBJETIVOS
• Melhorar a aptidão física funcional.
• Manter a independência, autonomia e melhorar a qualidade de vida dos
seniores.
• Dinamizar e desenvolver 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
• Socialização e condutas motoras em grupo.
• Criatividade e realização motora.
• Capacidades motoras: equilíbrio, coordenação, agilidade, flexibilidade,
força, resistência, reação, orientação espácio-temporal, velocidade,
coordenação rítmica.
• Habilidades motoras: movimentos locomotores e não-locomotores - andar,
correr, saltar (com baixo impacto), rodar, lançar, apanhar, driblar,
pontapear, fletir, esticar, puxar, empurrar, entre outras.
• Expressão motora: expressão facial, gestual e corporal, ritmo e coreografia.
• Habilidades posturais, estabilidade, alinhamento.
• Capacidades cognitivas: atenção, concentração e memória.
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APÊNDICE Nº5 – Inglês Intermédio (B1 e B2)
PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º semestre
Unidade Curricular
INGLÊS INTERMÉDIO (B1/ B2)
Docente: Fátima Neto
OBJECTIVOS
O Programa Inglês Intermedio pretende proporcionar o desenvolvimento de competências
comunicativas, como a compreensão de textos, a escrita e interação

com colegas em

Inglês.
Através dos vários capítulos / temas os alunos aprenderão a expressar opiniões,
desenvolver argumentos, desenvolver pequenas apresentações relacionadas com os
temas, utilizando o vocabulário e gramática aprendida.
Pretende-se realizar uma visita a Londres em 2019 (data a combinar). O itinerário da visita
será trabalhado e proposto pelos próprios alunos.

CONTEÚDOS
Personality – Tipos de personalidades, as aparências e o carisma.
Travel – Viajar, vantagens e desvantagens, como organizar uma viagem.
Project London – História da cidade de Londres, analise de propostas de visita, escolha de
itinerários diurno e noturno.
Work – Emprego, carreiras, entrevistas, trabalhar desde casa.
Language – Cursos de línguas, “texting”, línguas mortas.
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º semestre

UNIDADE CURRICULAR
INGLÊS INTERMÉDIO (B1/ B2)
Docente: Fátima Neto

OBJETIVOS
O Programa Inglês Intermedio pretende proporcionar o desenvolvimento de
competências comunicativas, como a compreensão de textos, a escrita e interação
com colegas em Inglês.
Através dos vários capítulos / temas os alunos aprenderão a expressar opiniões,
desenvolver argumentos, desenvolver pequenas apresentações relacionadas com os
temas, utilizando o vocabulário e gramática aprendida.
CONTEÚDOS (2º Semestre)
Project London – Elaboração e proposta do itinerário da viagem programada a
Londres baseada nas apresentações feitas pelos alunos no 1 semestre.
Language – Cursos de línguas, “texting”, línguas mortas.
Advertising – A influência da publicidade, a linguagem de apresentações.
Business – Empreendedorismo, iniciar um negócio, linguagem de negócios.
Design – O “design” e a decoração.
Education – O sistema de educação, resolução de problemas.
Trends – Trabalho, saúde, sociedade, lojas, moda,
Arts & Media – A arte o cinema, produção de cinema, as celebridades.
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APÊNDICE Nº6 – Oficina de Dispositivos Móveis
PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre
UNIDADE CURRICULAR
Oficina de Dispositivos Móveis 1
Docente: Carina Rodrigues
OBJETIVOS
Esta disciplina pretende dotar os estudantes de competências básicas para o uso dos
dispositivos móveis nas suas rotinas diárias. Assim, pretende-se que os estudantes
utilizem a tecnologia de forma criativa para:
-

Comunicar em ambientes digitais
Participar e interagir em redes sociais
Consultar serviços digitais na área da saúde
Resolver problemas do dia a dia

CONTEÚDOS
Serão abordadas aplicações móveis nas áreas da:
-

Comunicação (WhatsApp…)
Redes Sociais (Pinterest, Instagram...)
Saúde (Lembrete de remédios, Saúde em dia, Sportractive…)
Lazer & dia a dia (Google Keep, Lumosity, Brainstorm…)

REQUISITOS
- Dispositivo móvel tátil com acesso à internet e com espaço disponível para
instalar aplicações
- Sistema operativo Android (de preferência versão mais recente)
- Número mínimo de participantes 5
- Número máximo de participantes 15
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º Semestre
UNIDADE CURRICULAR
Oficina de Dispositivos Móveis II
Docente: Carina Rodrigues

OBJETIVOS
Esta disciplina pretende dotar os estudantes de competências básicas para o uso dos
dispositivos móveis nas suas rotinas diárias. Assim, pretende-se que os estudantes
utilizem a tecnologia de forma criativa para:
- Criar conteúdos digitais
- Organizar a sua agenda online
- Consultar serviços online
- Resolver problemas do dia a dia
CONTEÚDOS
Serão abordadas aplicações móveis nas áreas da:
- Criação de conteúdos digitais (edição básica de fotos, vídeos…)
- Organização do dia a dia (agenda online)
- Compras e serviços online (transportes, compras..)
- Informação e lazer (jogos, televisão..)
- Comunicação
REQUISITOS
- Dispositivo móvel tátil com acesso à internet e com espaço disponível para
instalar aplicações
- Sistema operativo Android (de preferência versão mais recente)
- Número mínimo de participantes 5
- Número máximo de participantes 15
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APÊNDICE Nº7 – Oficina de TIC

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre

UNIDADE CURRICULAR
Oficina de TIC 1 (Tecnologias da Informação e Comunicação)
Docente: Carlos Silva
OBJETIVOS
Esta unidade curricular pretende dotar os estudantes com competências para
o uso de algumas ferramentas informáticas e de multimédia, úteis para
algumas tarefas do dia-a-dia.
Com esta unidade curricular o estudante aprofundará conhecimentos ao nível
de:
 Ferramentas de gestão e edição de imagem para produzir conteúdos
multimédia.
 Processamento de textos e documentos com o Microsoft Word
 Armazenamento, partilha e criação de ficheiros online
CONTEÚDOS
Fotografia e vídeo
 Gestão de arquivos digitais de fotos e vídeos na nuvem
 Criação e partilha de álbuns digitais
 Edição de imagem bitmap
Microsoft Word - Impressão em série
 Criação de convites com destinatários personalizados
Microsoft Power Point
 Apresentações interativas de fotografias
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º Semestre
UNIDADE CURRICULAR
Oficina de TIC 2 (Tecnologias da Informação e Comunicação)
Docente: Carlos Silva
OBJETIVOS
Esta unidade curricular pretende dotar os estudantes com competências para o uso
de algumas ferramentas informáticas e de multimédia, úteis para algumas tarefas
do dia-a-dia.
Com esta unidade curricular o estudante aprofundará conhecimentos ao nível de:
 Ferramentas de gestão e edição de imagem para produzir conteúdos
multimédia.
 Processamento de textos e documentos com o Microsoft Word
 Criação e análise de folhas de cálculo em Microsoft Excel.
CONTEÚDOS
Fotografia e vídeo
 Gestão de arquivos digitais de fotos e vídeos na nuvem
 Criação e partilha de álbuns digitais
 Edição de imagem bitmap
Microsoft Word
 Elaboração e formatação de documentos de texto.
 Gestão de ficheiros em OneDrive
 Criação de ficheiros PDF
Microsoft Excel
 Criação e análise de folhas de cálculo
 Gestão de ficheiros em OneDrive
 Criação de ficheiros PDF

50

APÊNDICE Nº8 – Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre
ATIVIDADE
Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência
Docente: Doutora Alzira Saraiva
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 do planeta Terra e do seu dinamismo.
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 e se transformam ao longo do
tempo;
- perceber a fossilização como um processo que permite a reconstrução da história
da Terra e da Vida.
CONTEÚDOS –
LISTA DE POSSÍVEIS TEMAS A ABORDAR
-

O dinamismo externo e interno do planeta Terra
Mudanças na superfície da Terra
A evolução do litoral português
O que os minerais, as rochas e fósseis nos contam…
As rochas como instrumentos de registo de mudanças
A Tectónica de Placas
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- A formação de montanhas
- Quando a Terra treme…
- Origem do magma, e formação e alteração de rochas magmáticas
- Desafios da vida
Nota: A lista dos possíveis temas para estes encontros não está cronologicamente
ordenada.
Também foi pensado explorar e vivenciar o ambiente que nos rodeia durante saídas
ao campo, nomeadamente, à região de São Pedro de Moel, à serra de Aire e visitas a
museus relacionados com a Ciência.
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º Semestre
ATIVIDADE
Encontros de Reflexão sobre Temas Gerais de Ciência
Dinamizadora: Alzira Saraiva
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 do planeta Terra e do seu dinamismo.
OBJETIVOS
Pretende-se que os seniores sejam capazes de:
- partilhar conhecimentos;
- estar disponíveis para ouvir e aprender com os outros;
- mobilizar saberes que apoiem a compreensão do quotidiano;
- refletir sobre o mundo que nos rodeia;
- compreender relações entre seres vivos;
- compreender como as rochas e minerais se formam e se transformam ao longo do
tempo;
- perceber a fossilização como um processo que permite a reconstrução da história
da Terra e da Vida.
CONTEÚDOS –
LISTA DE POSSÍVEIS TEMAS A ABORDAR
-

O dinamismo externo e interno do planeta Terra
Mudanças na superfície da Terra
O que os minerais, as rochas e fósseis nos contam…
As rochas como instrumentos de registo de mudanças
A Tectónica de Placas
A formação de montanhas
Quando a Terra treme…
Origem do magma, formação e alteração de rochas magmáticas
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- Desafios da vida
- Relações entre seres vivos
- Vírus, o que são?
- Perigos naturais e acontecimentos catastróficos
Notas:
(1) A lista dos possíveis temas para estes encontros não está cronologicamente
ordenada;
(2) Com a finalidade de auxiliar os seniores a observar melhor o mundo que nos
rodeia gostaríamos de promover alguns destes encontros de reflexão fora das quatro
paredes de uma sala. Assim, gostaríamos de proporcionar algumas saídas ao campo,
onde fosse possível observar, explorar e vivenciar o ambiente que nos rodeia.
Também gostaríamos de prover algumas visitas guiadas a museus de Ciências e ou
outras instituições relacionadas com a Ciência.
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APÊNDICE Nº9 – Inglês do dia-a-dia

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
ATIVIDADE
Inglês do dia-a-dia
Dinamizadoras: Bianca Saad; Luísa Jacinto; Sara Lopes e Sónia Matos
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.
Project London – Elaboração de proposta do itinerário da viagem programada
a Londres (6 a 9 junho).
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 Nº10 – Oficina de Espanhol

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre
ATIVIDADE
Oficina de Espanhol
Dinamizadora: Liliana Gonçalves
INTRODUÇÃO
Esta atividade de partilha de conhecimentos tem como objetivo central estimular a curiosidade
pela língua e cultura espanholas e latino-americanas, num registo informal e dinâmico. Tratar-se-á
de integrar dinâmicas no ambiente das aulas para efetivar uma melhor e mais completa
aprendizagem. Pretende-se conciliar o conhecimento da língua com momentos divertidos e
interativos entre todos os participantes, abertos a sugestões e intervenções dos estudantes.

Estão convidados a inscrever-se todos aqueles que queiram aprender, consolidar e partilhar o
conhecimento do Espanhol enquanto ferramenta de comunicação e manancial de uma cultura rica
e vasta.

As aulas serão lecionadas por uma aluna do 3º ano da licenciatura de Educação Social, Liliana
Gonçalves que, além de ter vivido algum tempo no México (de 2014 a 2016), tem o domínio
avançado da língua espanhola (diploma DELE- Instituto Cervantes, 2012), tendo também ensinado
espanhol no SPEAK Leiria em 2017.

Será realizada uma ficha de diagnóstico, no início do semestre, para que a dinamizadora tenha uma
perceção sobre o domínio da língua, de modo a ajustar os conteúdos e metodologias de trabalho.

OBJETIVOS
Pretende-se que os estudantes desenvolvam estratégias e ferramentas práticas de comunicação
oral e escrita em espanhol, bem como, adquiram um maior conhecimento da cultura espanhola e
latino-americana e, particularmente, da cultura mexicana, sempre numa ótica de partilha de
saberes, tradições e experiências de e entre todos os participantes. Língua e cultura são
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indissociáveis, por isso, é tão importante aprender o idioma como adquirir sensibilidade para a
riqueza cultural dos países em causa.

Conteúdos programáticos:
1. ¡Bienvenidos al español!: o alfabeto espanhol; o espanhol no mundo (comunidades e línguas
de Espanha e da América Latina);
2. ¡Presentarse y comunicarse!: noções básicas de apresentação pessoal e de comunicação
interpessoal; comunicação acessível; sinais de pontuação; verbos no presente do indicativo
(verbos: ser, estar, tener, llamar); os meses do ano e os dias da semana; o tempo/clima; os
números;
3. ¡A describirse!: descrição física e psicológica; o feminino e o masculino; o singular e o plural;
adjetivos; as cores.
4. ¡Día a día!: As rotinas diárias; o horário (relógio); as tarefas domésticas e o vocabulário da
casa; as profissões; vocabulário relativo à sala de aula;
5. ¡En familia!: as relações interpessoais e a família; expressar sentimentos e emoções;
6. ¡A viajar!: vocabulário relativo às viagens e aos meios de transporte; Os países latinoamericanos: a sua cultura e o que visitar (México, Colômbia, Argentina, Peru);
7. Visualização e debate do filme mexicano “El Coco”;
8. ¡Ciudad y campo!: as direções; características do campo e da cidade; ir às compras;
9. ¡A la mesa!: léxico referente à gastronomia; como pedir num restaurante e num café;
comidas espanholas e latino-americanas - pratos típicos;
10. ¡Cúidate!: A saúde: as partes do corpo; os sintomas, as doenças, as consultas, os
tratamentos; as terapias alternativas e as “mesinhas” tradicionais; hábitos de vida
saudáveis.

NOTA: Os conteúdos programáticos não estão organizados cronologicamente, podendo ser
sujeitos a alterações. No início do semestre, estará disponível uma planificação das atividades e
um portfólio com os materiais necessários ao desenvolvimento das aulas.
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º semestre
ATIVIDADE
Oficina de Espanhol
Dinamizadora: Liliana Gonçalves
INTRODUÇÃO
Esta atividade de partilha de conhecimentos referente ao idioma e cultura espanhola,
tem como objetivo central, estimular nos educandos a curiosidade pela língua e
cultura espanholas/latino-americanas, num registo informal e dinâmico, para efetivar
uma melhor e mais completa aprendizagem, no decurso das aulas. Pretende-se
coadunar o conhecimento a um momento interativo entre todos os participantes,
sempre aberto a sugestões e intervenções dos estudantes.
Esta atividade estender-se-á ao longo do 2º semestre, numa ótica de continuidade
com os conteúdos lecionados no semestre anterior, e ocorrerá semanalmente às
5ªsfeiras, entre as 09h e as 10:30h. Estão convidados a inscrever-se todos aqueles que
queiram aprender, consolidar e partilhar o conhecimento do Espanhol, enquanto
ferramenta de comunicação e fonte de cultura rica e vasta.
As aulas serão dinamizadas por uma aluna do 3º ano da licenciatura de Educação
Social, que, além de ter vivido algum tempo no México (de 2014 a 2016), tem o
domínio avançado da língua espanhola (diploma DELE- Instituto Cervantes, 2012),
tendo também ensinado espanhol no SPEAK Leiria em 2017. À data, encontra-se a
lecionar espanhol em regime de Atividades de Enriquecimento Curricular numa escola
local.
OBJETIVOS
Como objetivos específicos, pretende-se que os estudantes desenvolvam estratégias
e ferramentas práticas de comunicação oral e escrita em espanhol, bem como, que
adquiram um maior conhecimento da cultura espanhola e latino-americana e,
particularmente, da cultura mexicana. Isto, sempre numa ótica de partilha de saberes,
tradições e experiências de e entre todos os participantes. Língua e cultura são
indissociáveis, por isso, é tão importante aprender o idioma como também adquirir
sensibilidade para a riqueza cultural. Seja muito bem-vindo!
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CONTEÚDOS
1. As relações interpessoais: identificar e caraterizar as relações interpessoais;
expressar sentimentos e emoções;
2. Breve revisão sobre o presente do indicativo de alguns verbos regulares e
irregulares (ser, estar, llamar, tener, decir, querer, etc.) e introdução simples ao
pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, condicional e
pretérito pluscuamperfecto dos verbos acima mencionados;
3. ¡Los falsos amigos!: palavras muito parecidas ao português na ortografia e na
oralidade que, em realidade, significam o contrário;
4. ¡Día a día!: as tarefas domésticas e o vocabulário da casa; as profissões;
vocabulário relativo à sala de aula;
5. Vocabulário relativo à roupa e aos acessórios pessoais; vocabulário referente às
compras e vendas;
6. ¡Ciudad y campo!: as direções; características do campo e da cidade; os animais;
7. ¡A viajar!: vocabulário relativo às viagens e aos meios de transporte; os países
latino-americanos: a sua cultura e o que visitar lá (México, Argentina,
Venezuela);
8. ¡A la mesa!: léxico referente à gastronomia latino-americana- pratos típicos e
expressões latino-americanas referentes à alimentação; demonstração e
explicação de alguns utensílios culinários mexicanos (objetos meus);
9. ¡Cúidate!: Descrever a saúde: as partes do corpo, os sintomas, as doenças, as
consultas, os tratamentos; as terapias alternativas e as “mesinhas” tradicionais;
como pedir ajuda em situação de risco/perigo;
10.Os desportos; o exercício físico; hábitos de vida saudáveis.
NOTA: Os conteúdos não estão organizados cronologicamente, estando sujeitos a alterações. Na
reprografia da escola, está disponível um dossier que contempla todos os conteúdos abordados.
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APÊNDICE Nº11 – Esperanto: uma língua internacional

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre
ATIVIDADE
Esperanto: uma língua internacional
Docente: Maria de Lurdes Oliveira
INTRODUÇÃO
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
Poderão ser criados dois grupos de trabalho, tendo por base o conhecimento
prévio da língua: um grupo de iniciação e um grupo de continuidade.
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
Os conteúdos e a metodologia serão adaptados ao nível de conhecimento que os
estudantes apresentem.
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º Semestre
ATIVIDADE
Esperanto - A Língua Internacional
Dinamizadora: Maria de Lurdes Oliveira
OBJETIVOS
- Dar a conhecer a língua;
- Informar sobre a cultura e o movimento esperantista;
- Promover a aprendizagem do Esperanto.
CONTEÚDOS
- Esperanto: sua origem; movimento; cultura; objetivos;…
- A língua: vocabulário e gramática;
- Leitura e compreensão de textos (escritos / orais )
- Produção de textos orais e escritos;
- Resolução de fichas de trabalho;
- Comunicação em Esperanto.
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APÊNDICE Nº12 – Oficina de Iniciação à Informática

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
1º Semestre
UNIDADE CURRICULAR

Oficina de Introdução à Informática
Dinamizadora: Sandrina Pereira
INTRODUÇÃO
Esta oficina destina-se a pessoas que não têm conhecimentos na área da
informática ou que têm conhecimentos muito reduzidos. Pretende-se constituir
um pequeno grupo, orientado por estudantes de licenciatura, de modo a que haja
um acompanhamento personalizado.
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
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Criar, editar e formatar documentos (com texto e imagens)
Desenvolver cartas, calendários, convites e postais
Imprimir documentos




3. Internet
Visitar websites
Pesquisar na Internet (websites, imagens, vídeos)






4. Correio Eletrónico
Criar uma conta no Gmail
Enviar e-mails (com e sem anexos)
Responder e encaminhar e-mails
Eliminar e-mails
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PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
2º Semestre
UNIDADE CURRICULAR
Oficina de Introdução à informática
Dinamizadoras: Sandrina Pereira e Rute Ferreira
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:
- Criação de vídeos com imagens e fotografias;
- Escrever, imprimir e guardar um texto;
- Pesquisar informação na Internet;
- Compactar e descompactar ficheiros.
-Verificar se o computador tem o antivírus atualizado.
CONTEÚDOS
1- Movie Maker - Fazer filmes através de imagens; Fazer filmes através de um
conjunto de vários filmes
2- Fazer Downloads - Descarregar músicas / vídeos da internet
3- Redes Sociais - Enviar e receber mensagens; Ver o perfil dos amigos
4- Blogs - Saber o que é um blog; Ser capaz de ver blogs; Criar um blog
5- Skype - Fazer chamadas (vídeo); Enviar mensagens
6- Spotify- Saber utilizar o spotify
7- Word Avançado
8- PowerPoint (básico)
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APÊNDICE Nº13 – Projeto ProAlfa

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
ATIVIDADE
Projeto ProAlfa
INTRODUÇÃO
O ProAlfa teve início em março de 2017 e é um projeto que 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 a esta vontade o facto dos estudantes do Programa IPL60+, após a
reforma, quererem partilhar conhecimentos, criou-se uma parceria entre as duas
instituições.
Nem só de letras e números vive o projeto. Durante as sessões há diálogo entre
todos, reflexão sobre variadíssimos temas, acesso às novas tecnologias e, acima
de tudo, dedicação e partilha.
OBJETIVOS
- Dotar os utentes de novas competências cognitivas
- Adquirir e / ou manter novos hábitos de leitura e escrita
- Promover a socialização entre pares
- Valorizar as competências adquiridas ao longo da vida com base na transmissão
das mesmas
- Promover uma vida ativa após a reforma
- Incentivar a colaboração e participação em atividades que visem a inclusão
sociocultural
- Promover o voluntariado
METODOLOGIA
O projeto PROALFA consiste na criação de oficinas de aprendizagem da leitura e
da escrita, direcionadas aos utentes da AMITEI. Estas têm uma duração de
noventa minutos e serão realizadas uma vez por semana.

65

APÊNDICE Nº14 – Projeto EN‐RED‐VERSAD@S

PROGRAMA IPL60+
ANO LETIVO 2018/2019
PROJETO

EN‐RED‐VERSAD@S. Clube on‐line de lectura de poesia
Em colaboração com a Universidade Sénior da Universidade da Corunha

ENQUADRAMENTO
As aprendizagens no domínio da literacia digital são extremamente relevantes nas
sociedades “tecnológicas e científicas”, pois estas mudam muito rapidamente,
pressupondo uma aprendizagem contínua para que os cidadãos continuem a
exercer uma “cidadania ativa” e se sintam membros plenos da mesma.
Assim, a Universidade Sénior da Universidade da Corunha desenvolve o Projeto EnRED-Versados que, através da dinamização de um blogue (disponível em
https://enredversados.wordpress.com/), pretende divulgar a língua e a poesia
portuguesas, bem como desenvolver competências no domínio do uso das TIC.
No sentido de alargar o âmbito de intervenção deste projeto, a Universidade da
Corunha convidou o Programa IPL60+ a constituir-se como parceiro, envolvendo os
seus estudantes nas dinâmicas de aprendizagem e de partilha que o mesmo
proporciona, através de um processo colaborativo.
Pretende-se que os estudantes do IPL60+ divulguem a poesia de autores
portugueses, nomeadamente a poesia de autoria própria, alimentando o blogue
com textos escolhidos por si e comentando as publicações feitas por outras pessoas.

OBJETIVOS
- Promover a interação entre os seniores espanhóis e os seniores portugueses,
desenvolvendo um processo colaborativo de aprendizagem através da utilização de
plataformas digitais.
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- Potenciar a aprendizagem da língua portuguesa pelos seniores espanhóis através
da partilha de conteúdos e da troca de ideias com os seniores portugueses.
- Incentivar a aprendizagem e a utilização de novas ferramentas digitais.
- Incentivar o gosto pela literatura portuguesa e a pesquisa de conteúdos a partilhar.
- Divulgar a poesia produzida e publicada pelos estudantes do Programa IPL60+,
nomeadamente no âmbito da sua participação no Clube de Leitura e de Escrita.

METODOLOGIA de TRABALHO
- Dinamização de espaços de encontro (com periodicidade a definir pelo grupo),
acompanhados por um docente, no sentido de aprender a utilizar o blogue.
- Dinamização de espaços de encontro e de debate (com periodicidade a definir pelo
grupo) para seleção dos conteúdos a partilhar no blogue.
- Participação autónoma no blogue e partilha de conteúdos com os estudantes da
Universidade Sénior da Universidade da Corunha.
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