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APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

No âmbito da realização do Mestrado em Educação – Educação de Adultos e Intervenção

Comuntária, surgiram os seguintes projetos:

Rumo à inclusão dos idosos: um 

projeto educativo com idosos 

institucionalizados

(Re)Aprender a aprender através 

de uma participação ativa: novos 

caminhos para a educação 

permanente e ao longo da vida 

num Centro Sénior

É um grupo de comunicação e divulgação de ciência ligado ao Departamento de biologia da 

Universidade do Minho, de natureza holística e transdisciplinar.



CONTEXTOS DOS PROJETOS

Rumo à inclusão dos idosos: um 

projeto educativo com idosos 

institucionalizados

(Re)Aprender a aprender através 

de uma participação ativa: novos 

caminhos para a educação 

permanente e ao longo da vida 

num Centro Sénior

• Contexto: lar de idosos - IPSS - Guimarães

• Público-alvo: 11 idosos, 2 do sexo masculino e

9 do sexo feminino, com idades compreendidas

entre os 75 e os 92 anos.

• Contexto: lar de idosos e centro de dia - IPSS -Vizela

• Público-alvo: 19 idosos, 9 do sexo masculino e 10 do

sexo feminino, com idades compreendidas entre os

55 e os 92 anos.



OBJETIVOS DOS PROJETOS

Finalidades dos 

projetos

• A inclusão dos idosos nos diferentes contextos sociais e comunitários

em que se inserem;

• A promoção da sua participação ativa e da educação permanente

neste público.

Objetivos dos 

projetos

• Potenciar o desenvolvimento integral dos idosos;

• Promover o envelhecimento ativo e emancipatório;

• Potenciar a participação e a reflexão crítica sobre a realidade social;

• Estimular a curiosidade pela ciência do dia-a-dia;

• Alertar para uso sustentável dos recursos incentivando o interesse, a

preocupação e a responsabilização pela natureza e meio ambiente.



ATIVIDADES

As atividades desenvolvidas nestes projetos surgem a partir do levantamento de

necessidades e interesses obtido através de:

Inquéritos por questionário ao público-alvo

Conversas informais com os idosos bem como com os técnicos que lidam diariamente com 

eles

Observação participante



ATIVIDADES: COLESTEROL E DOENÇAS ASSOCIADAS



ATIVIDADES: A MAGIA DA LUZ 



ATIVIDADES: OS CURIOSOS NÚMEROS DO CORPO HUMANO



ATIVIDADES: NATUREZA E MEIO AMBIENTE

Pegada ecológica

Alternativas energéticas

O que é a reciclagem e qual 

a sua importância A importância da utilização 

sustentavel dos recursos 

naturais de modo que a 

satisfação das necessidades 

presentes não comprometa a 

satisfação das necessidades de 

futuras gerações

Formas de preservar a 

natureza e o meio mbiente

A importância de reutilizar



CONSIDERAÇÕES RELEVANTES E TESTEMUNHOS 

Aceitação do público-alvo;

Alguns testemunhos/reações 

às atividades

• Questões pertinentes.

Preconceitos e resistência;

Mudanças de comportamento;


