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Público-alvo 
Utentes da ADESBA, Associação de 
Desenvolvimento e Bem Estar Social da 
Freguesia da Barreira, que foca a sua 
intervenção na área da terceira idade. 
Turmas da EBJS do 5.º ao 9.º ano 

Objetivos
¥Fomentar a interação entre a escola e 
a comunidade; 

Criar novas e diferentes oportunidades 
de aprendizagem;  

Reforçar o papel da escola como 
agente estruturante na construção de 
relações humanas e de modelos de 
consolidação de valores fundamentais 
como o da solidariedade, da entreajuda 
e do trabalho, que contribuem para 
aumentar a qualidade de vida e para 
impulsionar o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade.
Nota: Articulação com o Projeto 
Educativo do Agrupamento, eixo 
estratégico 4: Reforçar as relações com a 
comunidade.

¥

¥

Metodologia
A partir de um Plano de Atividades 
conjunto, elaborado pela professora 
bibliotecária e pela animadora cultural, 
realizam-se Encontros mensais, ora na 
Biblioteca Escolar ora nas instalações da  
ADESBA, terminando com um lanche 
partilhado.
A equipa da Biblioteca convida turmas e 
respetivos docentes, para colaborarem 
na dinamização das atividades. 

Materiais 
Variam de acordo com as atividades a 
realizar: instrumentos musicais, fundo 
documental da Biblioteca, jogos, guarda-
roupa, adereços, postais de Natal, textos 
escritos pelos alunos…

Resultados 
Elevado grau de satisfação e sensação 
de bem-estar de todos os envolvidos 
num projeto que já vai no seu 8.º ano de 
implementação.

TESTEMUNHOS
“ Um dos aspetos a salientar na implementação 
destas atividades intergeracionais com os alunos da 
Escola José Saraiva, centra-se na forma continuada 
como estas estão a ser realizadas. Esta 
continuidade permite desenvolver facilmente 
relações afetivas entre idosos/ crianças e 
crianças/idosos, numa perspetiva do respeito e 
carinho entre ambos. No decorrer de cada sessão, 
é possível verificar que os idosos ficam felizes por 
transmitirem toda sua experiência às crianças, 
fazendo com que se sintam mais úteis e valorizados, 
desmistificando, desta forma, o conceito de que os 
idosos são inúteis socialmente.”
 Filipa Dinis, animadora cultural da ADESBA

“Com estas atividades podemos transmitir todo o 
nosso saber e conhecimento. Para nós, é muito 
importante passar para os mais novos todo o que 
fomos adquirindo ao longo dos anos, o que nos faz 
rejuvenescer.” Madalena Clemente, 79 anos
É muito importante desenvolver este tipo de 
atividades. Nós aprendemos com as crianças e elas 
aprendem connosco. As atividades permitem a 
partilha e a troca de saberes.”
 António Lopes, 73 anos

“Todas as atividades são muito bonitas. Elas 
conseguem alegrar as nossas tardes!”
 Laura Domingues, 92 anos

“Gosto muito de participar nestas atividades. Estas 
permitem que eu esteja em contacto com as 
crianças.”
 Mª da Conceição Pereira, 85 anos

“Na minha opinião, estas atividades são muito 
importantes, uma vez que proporcionam o contacto 
e a convivência entre nós e as crianças. É através 
destas atividades que podemos partilhar todo o 
nosso saber, assim como adquirir novos 
conhecimentos que as crianças nos vão 
transmitindo.” 
José Luís Fontes, 86 anos

“Adorei a oportunidade de experimentar jogos 
novos, mesmo sendo ‘antigos’. Achei muito divertido 
porque, para além de estar com a toda a turma 
reunida, pudemos descobrir novos jogos que, hoje 
em dia, já não se jogam. Pude conviver com os 
idosos e até conheci uma senhora que ganhou o 
campeonato de dominó da região. Tive a sorte de 
jogar com ela. Resumidamente, gostei muito e 
espero por mais atividades como esta.” 
Roman Tatanu (aluno da EBJS)

“Eu gostei muito de ir porque foi uma experiência 
nova.” 
Carolina Nunes (aluna da EBJS)

“Achei que foi bom para toda a gente, porque para 
além de nos termos divertido, interagimos com ‘as 
avós’ e ‘os avôs’. Gostei!”
Diana (aluna da EBJS)
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