ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA TERCEIRA IDADE
As instituições que trabalham com população idosa, só conseguem atualmente oferecer-se como instituição de
referência se se apresentarem com objetivos definidos, que visem as necessidades dos seus atuais e futuros
utilizadores. Neste sentido, propomos uma ação de formação sustentada na animação sociocultural na terceira idade

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
i. Animação Sociocultural e envelhecimento ii. Formas e tipos de animação Sociocultural em diferentes contextos
vivenciais (Lar, Apoio Domiciliário, C. de Dia/convívio, outros) iii. Planificação e Práticas de Animação iv. Elaboração e
metodologia de Projetos de Animação e Plano Individual

OBJETIVOS GERAIS
A importância da animação sociocultural enquanto prática social no contexto de trabalho com idosos, a sua importância,
sistematização, execução e desenvolvimento de atividades de animação sociocultural ii. A elaboração e planificação,
articulando com o Plano Individual, de planos de atividades individuais e coletivos iii. A Estruturação de Projeto de
Animação com Idosos, segundo a metodologia de Ander-Egg.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Exposição oral, diálogo e debate de ideias relacionadas com o tema, em Videoconferência, através da
plataforma Jitsi Meet.

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 15€ | Não associados/as: 25€

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as, Coordenadores/as de equipas, Diretores/as
DATAS
3 e 4 dezembro de
2020

técnicos/as e Dirigentes de Organizações Sociais e/ou Entidades Públicas e
Privadas e Sociedade Civil em geral

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação
HORÁRIO
14.00h - 17.00h

DURAÇÃO

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância

6h

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | Entidades
e Instituições do Distrito de Beja| Número de ordem de receção da inscrição

LOCAL
Plataforma Jitsi Meet

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do
total da duração da ação e aproveitamento no final da formação

FORMADOR

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de

João Barata Lima
Fernandes

Inscrição pode ser fotocopiada

Licenciado e Mestre

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por

em Psicologia.

transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo).

Docente no ISPA e
Formador Sénior na

As inscrições são limitadas a 30 participantes e devem ser realizadas até ao

área da Gerontologia

próximo dia 23 de novembro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 7800-301 Beja
Telefone 284325744| Fax 284325745 | n.beja@eapn.pt

