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CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Acompanhamento do idoso nas atividades 
ocupacionais e de lazer 
-Atividades recreativas e de lazer com idosos 
-Impacto nas dimensões do bem-estar humano 
-Benefícios ao nível da saúde 
 
As 5 componentes essenciais das atividades de 
recreação e lazer 
-Jogos tradicionais 

 

• - Preparar atividades recreativas e 
de lazer para idosos. 

•  
• - Desenvolver atividades 

recreativas e de lazer segundo as 
necessidades dos idosos, de 
acordo com as orientações da 
equipa técnica. 

•  

- Impacto das atividades 
recreativas nas dimensões do 
bem-estar nos idosos. 

O trabalho é dividido em 5 grupos:   
 
1.º Grupo: Principais objetivos a trabalhar a 
nível relacional e socio-ocupacional com a 
população idosa. 
 
2.º Grupo: Acompanhamento do idoso nas 
atividades ocupacionais e de lazer. 

 
3.º Grupo: Atividades recreativas e de lazer 
com idosos (Impacto nas dimensões do 
bem-estar humano; Benefícios a nível da 
saúde; As cinco componentes essenciais das 
atividades de recreação e lazer). 
 
4.º Grupo: Diferentes facetas da animação 
(Animação cognitiva; Animação Lúdica e 
Jogos Tradicionais). 
 
5.º -Capa, Índice, desenvolvimento e 
Bibliografia 
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Clareza da exposição dos 
temas. 
 
 
Conteúdos cientificamente 
corretos sobre os temas. 
 

 
Ilustrações ou imagens 
claras sobre o tema 
abordado. 
 
 
Estrutura e apresentação 
do trabalho 

Metodologias de planificação de atividades: 
. Nome da atividade 
. População-alvo 
. Objetivos 
. Materiais 
. Descrição da atividade 
. Duração 

Material a utilizar: 
• Powerpoint na apresentação do trabalho; 
• Textos de Apoio e Referência distribuídos pelo docente no módulo; 
• Internet para pesquisa e envio do trabalho. 

   Abril de 2022                                                                                                                                                                                                                                                 Professor: Sónia Antunes 

mailto:sandrasilva@aeresende.pt

