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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2015/2016 

Unidade Curricular Gerontologia Educacional ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2 ºSemestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Elisabete Batoco Constante de Brito Total  
135 

Contacto  
45 
 

Coordenador  Maria Eduarda Revés da Cunha Ferreira   
 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Desenvolver a capacidade de análise e atitudes críticas sobre a diversidade de conceções e 
implicações práticas da gerontologia educacional. 
 

 Perceber as características gerais do envelhecimento  
 

 Compreender a relação entre gerontologia educativa e animação sociocultural. 
  

 Analisar projetos de intervenção educativa com pessoas idosas. 
 

 Planear atividades de animação de acordo com as características da pessoa idosa, tendo em conta o 
contexto em que está inserida. 

 

 Preparar profissionais para intervir na educação dos idosos  
 
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. O envelhecimento humano como processo colectivo e como processo individual 

1.1. Caraterização geral do processo de envelhecimento 
1.2. O envelhecimento da população e a velhice no ciclo de vida 

2. A gerontologia com ciência transdisciplinar: 

2.1.A geriatria 
2.2. A psicologia gerontológica  
2.3. A gerontologia social  

       2.4. A gerontologia educacional   
 

3. A Gerontologia Educacional e/ou gerontagogia 

3.1. Concetualização e antecedentes  
3.2. Funções e âmbitos de desenvolvimento  
3.3. Princípios, estratégias e recursos  

 
4. A Qualidade de vida da pessoa idosa  

4.1. Caracterização geral do processo de envelhecimento  
4.2. Envelhecimento ativo/positivo 
4.3. Redes de suporte social na velhice: Apoio formal e informal 
4.4. Programas educativos para idosos: tipos e características 

 
5. Gerontologia Educacional e Animação Sociocultural. Que relação?  

5.1 Mitos associados aos idosos 
5.2 Tempo livre, ócio e reforma 
5.3 Intervenções educativas com idosos  
5.4 Programação de atividades de animação sociocultural 

 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 
UC 

A unidade curricular de Gerontologia Educacional pretende a construção de conhecimentos e competências 

adequadas aos idosos/pessoas maiores no âmbito da Animação Sociocultural, nos mais variados contextos 

educativos. O programa foi estruturado de modo a promover capacidades analíticas, que permitam ao futuro 

profissional compreender e adaptar-se a uma população com interesses e necessidades específicas e, ainda, 

fornecer os instrumentos necessários para que, no âmbito da sua intervenção pessoal e profissional, conceba, 

elabore e avalie projetos de intervenção, de acordo com as especificidades do grupo alvo. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Preconizam-se metodologias ativas, consistentes com os objetivos e os resultados esperados da 

aprendizagem, assumindo-se o professor como facilitador e orientador da mesma, e o estudante como principal 

responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e reflexão. 

Utilizam-se estratégias diversificadas, como a exposição teórica, a exposição dialogada, e o trabalho 

individual e/ou de grupo de reflexão e análise críticas. 
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A metodologia central visa introduzir os estudantes nas dimensões teórico-práticas das questões a tratar, 

incutindo-lhes uma visão global e coerente do conhecimento ao nível da Gerontologia Educacional. O trabalho 

individual e/ou de grupo é orientado com recurso a artigos científicos/textos de apoio que reflitam questões 

práticas sobre os conteúdos lecionados. 

A Unidade Curricular será avaliada do seguinte modo: 
 

Portfólio/Trabalho de projeto no 
âmbito da Gerontologia Educativa  

60% 

Frequência 40% 

 
Todos os trabalhos realizados, dentro do contexto de aula ou fora dele, devem ser incluídos no portfólio de 
trabalho da UC. 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 
 

São objetivos nucleares desta unidade curricular dotar os alunos de competências de rreflexão, análise crítica ue 
lhes permitam identificar as necessidades dos diferentes grupos e instituições e promover estratégias de 
intervenção suportadas por metodologias de acção/participação.  
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

De acordo com a decisão tomada pelo Conselho Cientifico da ESECD na reunião do dia 29/09/2010, vigora a 
obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para que os alunos possam optar pelo processo de avaliação 
contínua. 
 
8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 
Elisabete Brito – beta@ipg.pt (Gabinete 1.6 – ext .5217)   
 
Atendimento: Quarta-feira das 15:30 às 17:30 
 
 
Data: Guarda, 22 de fevereiro de 2015 
 
 


