Animação Sénior

Animação
Animar-se ou distrair-se é uma necessidade essencial de todos nós, e aquele que se diverte com
uma ocupação agradável com o fim de se descontrair física e psicologicamente consegue satisfazer
essa necessidade. Também o idoso tem necessidades, na medida das suas capacidades, de ter
atividades recreativas.
A animação de idosos, em específico, define-se de uma forma geral no modo de atuar em todos os
campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, um estímulo da vida física,
mental e afetiva do indivíduo idoso. A animação consiste num conjunto de passos com vista a
facilitar o acesso a uma vida mais ativa e criativa, à melhoria das relações e comunicação com os
outros, à participação na vida da comunidade a que se pertence, desenvolvendo assim a
personalidade do indivíduo e a sua autonomia.
Uma boa animação deve dar resposta a diversos objetivos, visando sempre:
- Promover a inovação e novas descobertas;
-

Proporcionar uma vida mais atrativa, harmoniosa e dinâmica com a participação e

envolvimento do idoso;
- Valorizar a experiência de vida de cada idoso;
- Rentabilizar os recursos comunitários para melhorar a qualidade de vida do idoso;
- Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso, de modo a aumentar a sua
auto – estima e confiança.
O Centro de Dia e Lar de Idosos pretendem ser um contexto de socialização, em que o idoso
comunique, através das vivências e de experiências relacionais. Esse contexto tem de se organizar
como um ambiente, que facilite a participação e o sentimento de pertença de cada um, como forma
de ultrapassar o espírito de solidão. Neste ambiente facilitador o idoso estabelece interações entre
diferentes intervenientes, nomeadamente entre os pares, entre eles e os colaboradores e consigo
próprio.
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A relação individualizada que o colaborador estabelece com cada idoso facilita a sua inserção no
grupo e na relação com os outros. Para que essa relação exista, é importante criar um ambiente
seguro e acolhedor em que o idoso se sinta valorizado.
Caracterização das Atividades
Atividades Intelectuais Formativas/Informativas
Jogo de Estimulação Cognitiva – Tem como grande objetivo estimularem as funções
cognitivas (atenção e concentração, memória, orientação espácio – temporal, imagem corporal,
calculo, linguagem, conhecimento, expressão corporal, psicomotricidade fina, capacidade de
comunicação, sentido de utilidade, humor e lazer). Neste contexto estimular significa ajudar o
idoso a encontrar o seu próprio caminho de aprendizagem e as suas próprias estratégias de
resolução dos problemas.
Animação Sensorial – Tem por objetivo promover com os idosos diversas atividades para
melhorar a sua qualidade de vida, com o intuito de desenvolver os sentidos do tato, audição, olfato
e estimular a noção de forma.
Ação de Sensibilização – Asseguradas pelas parcerias formais/informais que, na altura se
revelem pertinentes para a temática em questão.

Atividades Desportivas
Nas atividades desportivas pretendemos que o idoso realize diferentes tipos de exercícios. É
consensual que a atividade física no início da vida dos sujeitos é bastante importante para o seu
desenvolvimento. Entretanto podemos dizer que durante o envelhecimento é indispensável, uma
vez que é essencial que o idoso se adapte ao corpo em envelhecimento. O facto de praticar
atividade física será essencial para quantificar o seu grau de autonomia e independência.
O Instituto do Desporto de Portugal, diz que a atividade física no idoso promove várias vertentes
da sua vida:
-

“Aumenta a força muscular, melhora o equilíbrio e apura a coordenação motora, ajudando

assim a manter a independência funcional, reduzir o número e a gravidade de quedas e a prevenir
as fraturas osteoporóticas;
- Aumenta o auto- domínio e a auto – eficácia;
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- Dá a oportunidade de estabelecer interações sociais e obter suporte social;
- Ajuda a prevenir depressões;
- Aumenta a auto- estima e o bem – estar;”
A terceira idade não é apenas o último período evolutivo, decadente e regressivo da vida do
homem, mas sim uma outra fase de evolução, com ritmos e formas diferentes de viver e existir,
tanto no campo pessoal como no campo social.
O principal défice no idoso, no que respeita à realização de uma tarefa, incide essencialmente sobre
o ritmo do seu trabalho. Uma certa lentidão nas respostas psíco – motoras verifica-se com o
aumento progressivo da idade, é exatamente neste ponto que entra a atividade física de modo a
retardar esses sintomas e recuperar algumas competências.
Ginástica com Balões – É uma aula de exercícios orientados para os idosos, tendo um papel
importante para a execução das tarefas básicas do quotidiano. Ocorre o fortalecimento dos
músculos, articulações e tendões, proporcionando o aumento direto de disposição,
proporcionando ao idoso uma vida mais independente e saudável.
Musculação – Atividade física adaptada ao idoso, tem um destaque importantíssimo e
especial na execução de tarefas básicas do quotidiano, uma vez que ocorre o fortalecimento
muscular, articular e dos tendões, proporcionando o aumento dos níveis de disposição,
diminuindo o risco de quedas numa simples caminhada e preservando no idoso uma vida mais
independente e cheia de conquistas. Portanto a musculação é na verdade um dos melhores
exercícios físicos a ser estimulado nos idosos, pois traz um benefício imediato, fortalecendo não só
as estruturas músculo – articulares mas também o aspeto mental e psicológico do idoso.
Jogos com arcos e bolas – É uma aula adaptada aos idosos, com exercícios de baixo impacto
que visam o fortalecimento dos membros superiores e inferiores.
Ginástica de Reabilitação – é um processo global e dinâmico orientado para a recuperação
física e psicológica. O objetivo da reabilitação física é reintegrar funções motoras que de alguma
forma sofreram lesões.
Caminhada – O melhor exercício aeróbico para o idoso, é sem duvida a caminhada, uma
vez que não implica riscos maiores para a saúde pois é adaptada a cada caso. Por ser um exercício
aeróbico de baixa intensidade e longa duração, a caminhada traz diversos benefícios á saúde,
aumenta a socialização e o controle do cansaço é mais efetivo.
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Atividades Lúdicas e Recreativas
Animação Musical - Contempla a atividade de Dança e Cantigas Populares
Dança – A dança é uma expressão representativa do corpo, na qual se utiliza movimentos
quotidianos, sendo interpretada de forma espontânea ou formalizada, obedecendo ao ritmo e á
harmonia. A dança é uma atividade física que permite melhorar o equilíbrio, coordenação motora,
mobilidade e capacidade articular e cardio – respiratória. Permite melhorar as relações
interpessoais, através de diálogos, cooperação corporal e incentivos.
Cantigas Populares – São um meio através do qual os seniores vão recordar e valorizar as
suas tradições, manifestando os seus gostos e costumes, exercitando a memória. É uma ação lúdica
que no geral promove a autoestima.
Atividades Lúdicas – Estas atividades são adaptadas ao idoso de acordo com as suas
capacidades motoras e participativas. São sempre recreativas e primam pela coletividade e
cooperação. Promovem uma harmonia entre o fazer sem compromisso e o prazer da realização.
Além do bem – estar proporcionado pelo movimento, melhora também a noção espaço – temporal,
equilíbrio, velocidade de reação, lateralidade e força muscular.
Atividades Livres - Com estas atividades pretende-se desenvolver o espírito crítico e a
criatividade dos idosos. Serão realizados debates sobre temas pertinentes e atuais, onde os idosos
terão a oportunidade de expressar as suas opiniões.
Trabalhos Manuais – Atividade manual que fomenta a relação interpessoal, o
desenvolvimento da motricidade fina e da criatividade.
Jogo de Mesa – O jogo proporciona benefícios para a saúde física e mental dos idosos. O
facto de o idosos se manter ocupado com atividades gratificantes ajuda a diminuir sentimentos de
solidão, melhora o humor e motivação, expande a satisfação dos níveis de vida, melhora a
comunicação das competências, potencia a perceção sensorial, exercita as competências cognitivas,
aumenta os níveis de auto – estima e melhora a manutenção de hábitos saudáveis.

Atividades Culturais/Sociais
Saídas para o Exterior – Com estas atividades pretende-se desenvolver o espírito crítico dos
idosos, o gosto pela natureza, o espírito de equipa, a cooperação entre eles, aguçando a sua
sensibilidade para a história local e regional, bem como para o conhecimento da importância do
lazer para uma vida saudável e com qualidade. O grupo deverá ser acompanhado pelas Técnicas
de Animação e pelo menos 1 colaboradora por cada resposta social sénior.
Atividades da Grelha de Atividades Séniores.
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Atividades Espirituais/Religiosas
Oração Mariana – Realizada diariamente pelos utentes, não sujeita a avaliação.
Eucaristia – Mensalmente, não sujeita a avaliação.
Celebração da Páscoa, Celebração do Natal.
Celebração da Palavra, não sujeita a avaliação.

Atividades Quotidianas
As atividades do quotidiano permitem ao utente desenvolver práticas habituais como cuidar de
plantas, pequenos serviços de jardinagem, pequenas tarefas domésticas (como por exemplo fazer a
cama, dobrar toalhas, arrumar a sua roupa no roupeiro), ver Tv (noticias, jogos de entretenimento,
novelas), cuidar da sua imagem (ir ao cabeleireiro quando necessário), comemoração dos
aniversários, de forma a tentar manter as rotinas do seu antigo dia-a-dia de acordo com o grau de
autonomia de cada um.

Grelha de Atividades Séniores
Calendarização

Atividade

Outubro

Dia Mundial do Idoso
Dia das Bruxas

Novembro

Dia de São Martinho
Encontro Intergeracional

Dezembro

VI Aniversário ERPI
Festa de Natal (com o Jardim de
Infância)
Celebração do Natal

Janeiro

Cantar dos Reis
Encontro Intergeracional
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Comemoração do Dia de São Vicente
Fevereiro

Baile de Máscaras
Encontro Intergeracional

Março

Eleição Miss e Mister Casa do Povo de
Vilarandelo
Encontro Intergeracional
Dia da Árvore
Celebração da Páscoa

Abril

Ação de Sensibilização
Encontro Intergeracional

Maio

Comemoração do Mês de Maria
Encontro Intergeracional
Ação de Sensibilização

Junho

Dia Mundial da Criança
Festa Final de Ano Letivo
São João

Julho

Dia dos Avós

Agosto

Saídas para o Exterior
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