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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Animação de Idosos ECTS 5 

Regime Obrigatório ou opcional 

Ano 3º Semestre 1ºsem Horas de trabalho globais 

Docente (s) Nome do(s) docente(s) Total 135 Contacto 45 

Responsável/ 

Coordenador/Regente 

da Unidade Curricular 

ou área /grupo 

disciplinar (apagar o que 

não interessa) 

Nome do responsável/coordenador/regente (conforme situação de cada 
escola) da UC ou área/grupo disciplinar 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Refletir sobre os processos de construção social do envelhecimento. 

Conhecer a multiplicidade de abordagens e metodologias no âmbito da problemática do 

envelhecimento nas sociedades atuais. 

Conhecer as dificuldades e desafios que se colocam à sociedade (famílias) face ao 

envelhecimento. 

Compreender a importância da Animação Sociocultural com e para pessoas idosas. 

Analisar programas e projetos de intervenção e inovação social promotores do 

envelhecimento ativo, desenvolvidos em contexto nacional e internacional. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A Velhice: problema social e sociológico.  

2. Modelos sociais do envelhecimento. Abordagens Micro e Macrossociológica.  

3. Envelhecimento Ativo e suas determinantes. Os três pilares da estrutura político-social 

para o Envelhecimento Ativo: Saúde, Segurança e Participação Social.  

4. O envelhecimento e qualidade de vida em Portugal: evidências e inquietações. O que 

significa envelhecer com qualidade?  

5. Envelhecimento Ativo e Animação Sociocultural.  

5.1.  Respostas sociais para idosos. Objetivos e características da animação de idosos. 

Metodologias, técnicas e recursos.  

GFUC previsto 
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5.2.  Animação formativa, estimulativa e relacional. Os planos de acompanhamento e 

atividades de desenvolvimento pessoal e social para idosos. A participação de forma 

construtiva na promoção da autonomia e do bem-estar das pessoas mais velhas. Perfil do 

Animador de Idosos.  

6. Programas e projetos de intervenção e inovação sociais promotores de qualidade de 

vida e bem-estar das pessoas idosas. A investigação nacional e internacional. 

 

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

A unidade curricular – Animação de Idosos - visa proporcionar aos formandos uma visão 

global e coerente sobre os processos de construção social da velhice e a relevância da 

animação sociocultural com e para pessoas idosas para a promoção do envelhecimento ativo. 

Procura-se, desde o início, criar uma sensibilidade crítica e de problematização constante face 

ao conhecimento e vivências quotidianas numa perspetiva científica da realidade social. Deste 

modo, identifica-se, em primeiro lugar, a velhice enquanto problema social e sociológico. De 

seguida, abordam-se, na dupla perspetiva de observatório e de laboratório, e das 

metodologias utilizadas para o efeito, os modelos sociais do envelhecimento em geral e a 

estrutura político- social para o envelhecimento ativo, em particular. Prossegue-se, 

examinando a relevância da animação sociocultural com e para pessoas idosas, distinguindo 

as suas dimensões formativa, estimulativa e relacional. Paralelamente, analisam-se 

programas e projetos de intervenção e inovação sociais promotores do envelhecimento ativo, 

desenvolvidos em contexto nacional e internacional.  

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Coelho, C. (s/d). Intergeracionalidade, redes de apoio e prestação de cuidados ao idoso do 

séc. XXI. Animação Intergeracional - Manual do formador. Mértola: Santa Casa da 

Misericórdia. Férnandez-Ballesteros, R. (2007). Envejecimiento saludable: aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. Madrid: Universitas. 

Fonseca, A. (2005). Desenvolvimento humano e envelhecimento. Lisboa: Climepsi. 

Geis, P. e Rubi, M. (2003). Terceira idade: Atividades criativas e recursos práticos. Porto 

Alegre: Artmed. 

Jacob, L. (2007). Animação de idosos. Porto: Ambar. 
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Lima, M. (2004). Posso participar? Actividades de desenvolvimento pessoal para idosos. 

Porto:Ambar. 

Lopes, M. e Pereira, J. (coord.) (2009). Animação sociocultural na terceira idade. Amarante: 

Intervenção. 

Manos, Q. (2002). Animación estimulativa para personas mayores. Madrid: Narcea. 

Paúl, C: e Ribeiro, O. (2011). Manual de envelhecimento activo. Lisboa: Lidel. 

Paúl, C: e Ribeiro, O. (2012). Manual de gerontologia. Aspetos biocomportamentais, 

psicológicos e sociais do envelhecimento. Lisboa: Lidel. 

Paúl, Constança (2005). Envelhecimento activo e redes de suporte social. Porto: Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. 

Piña, M. (2003). Gerontologia social aplicada (Visiones estrategicas para el trabajo social). 

Espacio Editorial. 

Osório, A. e Pinto, F. (coord.) (2007). As pessoas idosas. Contexto social e intervenção 

educativa. Lisboa: Instituto Piaget. 

Vários Autores (2012). Envelhecer em tempos de crise: Respostas sociais. Porto: Livpsic. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia central a aplicar visa introduzir os alunos nas dimensões teórico-práticas das 

questões a tratar, incutindo sempre uma visão global e coerente do conhecimento. Incentiva-

se a intervenção e iniciativa individual, bem como a reflexão coletiva. Nas metodologias 

destacam-se: lições expositivas/interativas, trabalho individual e de grupo, fomentando a 

pesquisa e leitura individual e coletiva da documentação disponível sobre os conteúdos 

propostos. Utilizam-se como meios de aprendizagem: esquemas no quadro, projeção de 

diapositivos, suportes multimédia, textos de origem diversa para reflexão e discussão. 

Dimensão sumativa da avaliação contínua: a) Prova escrita, onde serão avaliadas 

sumativamente as componentes teóricas e práticas da unidade curricular (40%); b) Trabalho 

prático, realizado, apresentado e discutido pelo grupo, consistindo na análise de um programa 

ou projeto de intervenção e inovação social (desenvolvido em contexto nacional ou 

internacional) promotor do envelhecimento ativo (60%). 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 
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Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular efetuada pelo docente, dos 

resultados da pesquisa e análise em diversas fontes e da respetiva reflexão individual e 

coletiva sobre os mesmos no decurso das sessões letivas (horas de contacto), os formandos 

adquirem e desenvolvem as capacidades de integração, análise crítica e de mobilização do 

conjunto de informações e conhecimento disponível para a compreensão da velhice enquanto 

problema social e sociológico, e da importância da Animação Sociocultural com e para 

pessoas idosas. Com recurso ao trabalho em grupo, analisam-se experiências concretas de 

intervenção e inovação social no quadro da animação sociocultural (desenvolvidas em 

contexto nacional ou internacional) promotoras do envelhecimento ativo e procura-se, ao 

mesmo tempo, que os formandos aperfeiçoem as suas competências comunicacionais, 

interrogativas e argumentativas indispensáveis aos profissionais e cidadãos ativos. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

É obrigatória a presença em 2/3 das horas de aula para aceder à avaliação contínua, salvo 

para os alunos com unidades curriculares em atraso conforme o previsto em nota informativa 

da escola. Dada a especificidade da Unidade Curricular, não está prevista a realização de 

exames às componentes das expressões desta Unidade Curricular, pelo que os alunos 

deverão ter em conta o regime de assiduidade à Unidade Curricular. Serão ressalvadas as 

ausências com justificação legal e aviso prévio. As entradas atrasadas e as saídas 

antecipadas, sem autorização prévia, serão contabilizadas como ausências. 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Telefone: 271 220 235 

Email: rosariosantana@ipg.pt 

Gabinete: 1.14 

9. OUTROS 

Não são permitidos o uso de telemóvel, auriculares ou qualquer outro dispositivo electrónico, 

em sala de aula, sem aviso prévio ao professor e sua autorização. O aluno frequentará a aula 

com decoro atendendo a posturas e formas de estar condizentes com o espaço que ocupa. 

Neste contexto, não haverá lugar a faltas de respeito ou de educação face a chamadas de 

atenção que possam vir a ser efectuadas com vista ao restabelecimento da ordem e do bom 

funcionamento dos trabalhos em sala de aula. 
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Data: 

Assinaturas dos docentes, responsável/coordenador/regente da UC ou área/grupo disciplinar 

(Identificar a qualidade antes da assinatura, por exemplo: Coordenador da área disciplinar – Assinatura) 

 


