
                                                                                                 
 
 

ESPAÇO SÉNIOR 
 
O Espaço Sénior (ES), integrado no Programa de Envelhecimento Ativo e Saudável, é um 
espaço de aprendizagem dinâmica e afetiva, não formal, no seio de uma estrutura organizada, 
onde as pessoas podem partilhar os seus conhecimentos e vivências e adquirir mais 
competências e experienciar novas atividades. 
 
 
O ES tem como finalidade promover a qualidade de vida e bem-estar dos seniores, criar 
respostas adequadas às suas necessidades, fomentar a participação ativa na promoção da sua 
saúde, autonomia e independência, bem como na vida da sociedade em geral e das 
comunidades em particular. 
 
 
O ES destina-se a incentivar a aprendizagem, não formal, que se traduz na partilha de 
conhecimentos, na aquisição de novas competências e na oferta de apoio e 
acompanhamento da população sénior. Aposta na manutenção e na promoção de atividades 
de ocupação como fator primordial de motivação e valorização pessoal, indispensáveis à 
melhoria de qualidade de vida e tem por objetivos: 
 

a) Maximizar o compromisso com a vida, fomentando as relações interpessoais e 
intergeracionais, numa convivência sã e num ambiente saudável; 

b) Optimizar o funcionamento psicológico, em especial o funcionamento cognitivo e 
afetivo/emocional; 

c) Estimular a participação ativa na promoção da saúde, bem-estar, autonomia e 
independência, desenvolvendo o “eu”, suas experiências de vida, emoções e 
sentimentos; 

d) Promover a qualidade de vida dos seniores e os seus direitos de cidadania; 
e) Criar os “Direitos dos Idosos” nos quais se privilegia a independência/autonomia, 

participação, assistência, auto-realização e dignidade; 
f) Dinamizar atividades de acordo com o interesse/curiosidade dos utentes, como sejam 

o inglês/informática, entre outras, fortalecendo o sentido crítico, a comunicação, o 
saber expressar-se, dar a vez, cooperar e empatizar; 

g) Desenvolver e/ou enriquecer aptidões grupais, coesão, partilha, trabalho em equipa, 
confiança, sensibilidade, iniciativa, expressão e autocontrolo; 

h) Valorizar a formação ao longo da vida; 
i) Combater situações de isolamento e/ou exclusão social; 
j) Cooperar comas famílias na apropriação do dia a dia, para que o tempo de ócio seja 

integrante, ativo e personalizador. 
 



O ES assegura as seguintes atividades, de acordo com os objetivos específicos descritos no 
plano anual: 
 
Informática – embora o plano anual seja programado para o grupo, a informática vai ao 
encontro dos interesses e necessidades de cada formando. Nesta faixa etária querem 
aprender novidades, mas procuram sobretudo manter-se atualizados e ativos adquirindo 
conhecimentos das novas tecnologias para interagir com os demais e trabalhar as fotos mais 
preciosas. 
 
Inglês – a escolha de aprender inglês ajuda em diversos domínios: sociais, culturais e 
emocionais. Estudar um novo idioma pode aumentar a autoestima e fortalecer a memória, 
para além de ser um excelente passatempo é a oportunidade também de confraternizar com 
novos elementos familiares. 
 
Pintura – ajuda no campo comunicativo, já que permite expressar de forma diferente os 
sentimentos, o querer e a visão sobre algo. Através da pintura podem manifestar múltiplos 
sentimentos, emoções e pensamentos. A pintura é algo que fazem em companhia, 
favorecendo as relações de amizade. É uma forma de estarem dispostos, tranquilos, 
trabalhando e divertindo-se ao mesmo tempo. 
 
Trabalhos Manuais – aprendem ou reaprendem algo que ainda conseguem fazer e tentar ir 
sempre mais além num desafio constante. Nas aulas de Trabalhos Manuais desenvolvem a 
motricidade fina, havendo também muita cor, criatividade e um convívio sempre animado. 
 
Ginástica, Pilates e Gerontomotricidade –a atividade física promove imensos benefícios à 
saúde. Os idosos com pouca força muscular apresentam aumento acentuado na frequência 
cardíaca e pressão arterial. Contrariando o declínio natural, pretende-se:  
-Manutenção da massa magra (músculos) torna o idoso apto a realizar tarefas diárias que 
exigem maior intensidade de força, tais como: subir escadas, carregar objetos, sentar e 
levantar de alturas relativamente baixas; 
-Manutenção de um alto metabolismo basal, devido à massa magra, evitando assim 
obesidade e suas consequências; 
-Prevenção de doenças cronico-degenerativas, tais como: osteoporose, por influenciar 
positivamente na mineralização e na matriz óssea; 
-Fator psicológico: desenvolve a auto estima aumentando a vaidade e a vontade de viver. 
 
Poemar e Alfabetização – o desenvolvimento da linguagem não apenas sob seu aspeto 
material (fonêmico e grafêmico), consiste também na aquisição individual das habilidades 
requeridas para a leitura e escrita. Estas atividades permitem consciencializar para o nível 
social em que estão inseridos. 
O ideal seria ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, 
de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado, pois não basta 
apenas aprender a ler e a escrever, mas incorporar leitura e escrita às práticas sociais. 
 
 
Ao longo do ano e no âmbito das atividades e festividades anuais são ainda marcadas visitas 
culturais e almoços partilhados. 


