
 

 

 

 

 

Ação de Formação 

  

  

Animação sócio 

cultural com idosos 

 

17, 18, 24 e 25 de Maio  

Lisboa 

 

 

 

Inscrições e informações 

 

Núcleo Distrital de Lisboa 

Rua Soeiro Pereira Gomes, 7  

apartamento 311 

1600-196 Lisboa 

telefone 217986448 

fax 217976590 

email lisboa@eapn.pt 

site: www.eapn.pt 

 

 

 

 

 

Inscrição 

 

Associados 60€  

Não associados: 100 €  

Local de realização 

                       Núcleo Distrital de Lisboa 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 Definir o conceito de Animação no que concerne às 

diferentes áreas de intervenção 

 Articular a animação como uma atitude face ao público 

alvo 

 Explicar a animação como factor de execução e de 

possível resposta face às necessidades da população 

existente 

 Definir o papel e o campo de intervenção do Animador 

e dos diferentes Técnicos em Gerontologia 

relativamente ao enquadramento da Animação 

 Articular as diferentes formas de animação, nos 

contextos onde se desenvolve 

 Descrever, estruturar e planificar, diferentes Atividades 

de Animação. 

 Construir um Projeto de animação adequado às 

características técnicas de cada participante. 

 

 

Conteúdos Programáticos: 

1. Contextualização do Ser Idoso 

2. Conceito de Animação 

3. Animação e Outras áreas de Intervenção 

4. Animar Como... 

5. Animação como Proposta Lúdica, Terapêutica e 

Ocupacional 

6. Ética e Deontologia 

7. Atividades em Animação 

8. O Projeto em Animação 

 

 Formador: João Lima Fernandes  

 

Duração: 24 Horas 

mailto:lisboa@eapn.pt
http://www.eapn.pt/


 

 

 

Modalidade de Formação  

Formação contínua/ de atualização 

 

Forma de Organização 

Formação presencial 

  

Metodologia de Formação 

Procura-se que as técnicas a utilizar, 

sejam ativas, promovendo-se a 

participação através da exposição e 

discussão individual e através de 

tarefas de grupo partindo das 

experiências individuais.  

Pretende-se igualmente criar espaços 

de discussão e criação individual e/ou 

em grupo, de Projetos de animação, 

tendo em conta os diferentes contextos 

e áreas de intervenção. 

 

 

Público-Alvo 

Animadores, Assistentes 

Sociais, Enfermeiros, 

Fisioterapeutas, Médicos, 

Psicólogos, Sociólogos, 

Terapeutas Ocupacionais, ou 

qualquer outro técnico, que 

trabalhe diretamente com a 

População Idosa 

  

Horário das Sessões 

9h30m às 12h.30m 

   14h às 17h 

  

F i c h a  d e  i n s c r i ç ã o  

 

 

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada 

 

 

O pagamento deverá ser efetuado por cheque, vale de correio ou numerário à ordem 

da EAPN Portugal SÓ SERÁ CONSIDERADA A INCRIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO 

PRÉVIO. 

  

 

 

Critérios de Seleção 

Condição da associação perante a EAPN Portugal. Número de ordem de 

recepção da inscrição Número de candidaturas por instituição 

 

 

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até 11 de 

Maio para: 

Núcleo Distrital de Lisboa 

Rua Soeiro Pereira Gomes, 7 apartamento 311 1600-196 Lisboa 

telefone 217986448 fax 217976590 email lisboa@eapn.pt 

 

Como tomou conhecimento desta ação de formação? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta 

atividade de formação. Autorizo a EAPN Portugal a disponibilizar ao Sistema de Acreditação 

da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contatos para 

efeitos de uma eventual auscultação. 

 

 

 

Nome  

Profissão  

Entidade  

Morada  

Telefone  Fax  

E-mail  Página Internet  

 


