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"Se a juventude soubesse, se a velhice 

pudesse".1 

                                                 
1
 Henri Estienne. "Les Prémices". 

http://pt.wikiquote.org/wiki/Henri_Estienne


Fundamentação 

 

Ao longo do processo de envelhecimento, as capacidades de adaptação do ser 

humano vão diminuindo, tornando-o cada vez mais sensível ao meio ambiente. 

 

O Lar São Mateus acredita que através da animação de idosos consegue 

proporcionar aos utentes uma vida mais ativa, que por sua vez desenvolve a 

personalidade do indivíduo e a sua autonomia. 

Segundo Jacob (2007) “a animação de idosos como a maneira de atuar em 

todos os campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, 

sendo um estímulo permanente da vida mental, física e afectiva da pessoa 

idosa”. 

 

Ao dar entrada num lar, o idoso entra num ambiente onde, muito 

provavelmente, irá passar os seus últimos dias. Ele chega sozinho, com 

apenas alguns pertences, a um mundo em permanente contacto com a morte. 

Ele tem que se inserir numa nova estrutura e aprender, conhecer e respeitar as 

regras e hábitos da mesma, sem poder sequer opinar sobre os mesmos, sobre 

o risco de ser marginalizado. 

 

Segundo um estudo realizado em Bragança os idosos mais infelizes nos lares 

são os que não tem uma estrutura de animação estabelecida (ESSB, 2007). 

 

Animação de idosos define-se como o estímulo da vida mental, física e afetiva 

da pessoa idosa, a animação incentiva-a a empreender certas atividades que 

contribuam para o seu desenvolvimento, dando-lhe o sentimento de pertencer 

a uma Sociedade, contrariando a ideia de que já não servem para nada. 

É uma das funções da animação fazer com que estas ideias desapareçam. 

 

Segundo Quintas e Castanõ (1998) animação é uma atividade interdisciplinar e 

intergeracional que atua em diversas áreas e que influenciam a vida do 



indivíduo e do grupo. Para Choque (2000), animação é sinónimo de vida, de 

movimento, de atividade. O ato de dar vida, calor. 

 

Com a animação de idosos, a pessoa idosa pode enquadrar-se num programa 

entre várias atividades recreativas, culturais e desportivas, permitindo um 

estímulo constante às suas capacidades cognitivas e físicas.  

Muitas vezes o animador é o confidente e o conselheiro, a pessoa mais 

disponível e que lhes dá mais atenção. Só depois é que lhe pode proporcionar 

momentos de prazer. 

Desde uma atividade mais simples, até outras mais elaboradas. 

 

A animação de idosos deve estar incluída no conjunto de serviços prestados à 

terceira idade, deve estar em pé de igualdade com a alimentação, cuidados de 

saúde e higiene, vestuário, conforto. 

 

Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental de todos os seres 

humanos, e aquele ou aquela, que se diverte com uma ocupação agradável 

com fim de se descontrair física e psicologicamente satisfaz esta necessidade. 

Também as pessoas idosas têm essa necessidade, na medida das suas 

capacidades de ter atividades recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Objetivos Gerais 
 

1. Promover a relação e o intercâmbio intergeracional dos utentes e a partilha 

de saberes em contexto interinstitucional com o Jardim de Infância e Escola 

do 1º Ciclo do Ensino Básico da Junceira no meio sociogeográfico 

envolvente através da realização e /ou participação em atividades 

socioeducativas, culturais e recreativas de realização conjunta. 

 

2. Promover no contexto interinstitucional a relação e o intercâmbio dos 

utentes das diversas IPSS’s que nos concelhos de Tomar e Ferreira do 

Zêzere prestam serviços a idosos através da realização e/ou participação 

em atividades conjuntas de cariz sociocultural, recreativo e religioso.   

 

3. Melhorar a autoestima individual e coletiva dos utentes, a sua compreensão 

do meio e da história, e a sua inserção social, realizando ações de 

animação, de educação na ação e atividades de desenvolvimento pessoal e 

social, possibilitando aos idosos o exercício de atividades que permitam que 

se expressem em várias vertentes pessoais e sociais para manterem por 

mais tempo as suas faculdades físicas, mentais e intelectuais e se sintam 

valorizados. 

 

4. Promover também a criação de “espaços” e momentos em que os utentes 

possam exercer o culto da sua religião e reconheçam que essa vertente da 

sua identidade pessoal e cultural está a ser respeitada. 

 
 

 Estratégias 

 

 Ações de Animação e de Expressão / Formação e Desenvolvimento 

Pessoal e Social. 

 

 Aulas de Gerontomotricidade. 



 

 Sessões de Fisioterapia. 

 

 Atividades comemorativas e recreativas realizadas pela Instituição. 

 

 Atividades educativas e culturais de realização conjunta com a Escola do 

1º Ciclo EB e o Jardim de Infância de Junceira. 

 

 Ações conjuntas com outras Instituições (IPSS) prestadoras de cuidados 

a pessoas idosas dos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. 

 

 Passeios, viagens, visitas. 

 

 Animação espiritual e religiosa. 



 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES INTERVENIENTES 
JANEIRO   

3 Tarde 
Jogo de Hoquei - 

Santa Cita 
Lar 

6 Tarde Cantar os Reis InterIpss´s 

6 Manhã Cantar os Reis Lar e Área Infantil 

8 Manhã 

Visita Imagem 

Peregrina Nossa 

Senhora de Fátima 

Lar 

20 
Almoço em Almeirim 

com bailarico 
InterIpss´s 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

FEVEREIRO   

4 
Baile de Carnaval na 

Venda Nova 
InterIpss´s 

5 Carnaval Lar e Área Infantil 

25 
Tarde de Fados em 

Ferreira do Zêzere 
InterIpss´s 

5ª Feira Missa 
Festa de Aniversário dos 

Utentes 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

MARÇO   

19 Dia do Pai Lar 

22 

Visita ao Museu do 

Sabão a Belver 

 

InterIpss´s 

 
Feira da Laranja 

Conventual 
Lar 

18 Páscoa Lar e Área Infantil 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 

Lar 

 

 



ABRIL   

29 

Comemoração do dia 

Internacional da 

Dança – Ferreira do 

Zêzere 

InterIpss´s 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES INTERVENIENTES 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

MAIO 

 
  

1 Dia da Mãe Lar 

 

 5 

 

Apanha da Espiga Lar e Área Infantil 

24 
Peregrinação a Fátima 

– Visita Valinhos 
InterIpss´s 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

JUNHO   

  

Festa de 

Encerramento Ano 

Letivo 

 

Lar e Área Infantil 

29 

Marchas Populares – 

Além da Ribeira 

 

InterIpss´s 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

  
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

JULHO 

 

  

20 

Visita à Fábrica da 

Vista Alegre - Aveiro 

 

InterIpss´s 

 

Participação na Festa 

da Junceira 

 

Lar 



26 Dia dos Avôs Lar 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES INTERVENIENTES 
AGOSTO 

 

  

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

SETEMBRO 

 

  

6 
Visita ao Jardim 

Zoológico 
InterIpss´s 

3 
Festa de Aniversário 

da Instituição 
Lar 

24 Barco de S. Cristóvão InterIpss’s 

5ª Feira Missa 
Lar e Paróquia da 

Junceira 

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

OUTUBRO 

 

  

1 

Feira Social/Dia 

Internacional do 

Idoso - Tomar 

Rede Social 

 16 Dia da Alimentação Lar e Área Infantil 

31 Confeção dos Bolinhos Lar e Área Infantil 

5ª FEIRA Missa Lar e Paróquia  

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar 

NOVEMBRO 

 

  

 

1 

 Troca/Festa 

dos Bolinho Lar e 

Área Infantil 

 

Lar e Área Infantil 

11 Manhã Magusto Lar e Área Infantil 

11 Tarde S. Martinho – InterIpss´s 



 

Para além das atividades programadas, poderão vir a realizar-se outras consideradas de 

interesse para a instituição.   

Magusto Pedreira 

5ª Feira Missa Lar e Paróquia  

 
Festa Aniversário dos 

Utentes 

Lar 

 

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES INTERVENIENTES 
DEZEMBRO   

10 
Festa de Natal da 

Instituição 
Lar 

 Festa de Natal Lar e Área Infantil 

5ª Feira Missa Lar e Paróquia  

 
Festa de Aniversário 

dos Utentes 
Lar  


