Programa de Formação
(Form 17.2_2019)
Designação da ação formativa

Animação no domicílio e em instituições - técnicas e atividades

Objetivos

Gerais
Dotar os formandos das competências para Agentes de Geriatria, na função de acompanhamento
de pessoas idosas.
Específicos
Módulo 1: Expor técnicas de promoção de confiança e de estimulação interpessoal através do tato.
Módulo 2: Expor técnicas de criação de empatia e de exercício e interação.
Módulo 3: Explicar cuidados a ter com indivíduos para com o toque,

Área de Educação e Formação
Destinatários

Este curso destina-se a todos os trabalhadores e a interessados pela área social

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

Conteúdos
programáticos

Carga horária
Horário

Metodologia
pedagógica

762-Trabalho social e orientação

FM – Formação Modular Certificada
Presencial

Módulo 1: (15 horas)
• Promover um clima de confiança individual e/ou de grupo
• Estimular as relações interpessoais
• Promover a estimulação sensorial (tato)
Módulo 2: (15 horas)
• Criar maior capacidade de empatia entre os indivíduos
• Explorar a interação
• Promover o exercício e a lateralidade
Módulo 3: (20 horas)
• despertar o individuo para o toque (tocar e ser tocado)
• Procurar libertar preconceitos (aclarar valores e conceitos morais)
• Descontração
• Desbloqueio
• Desinibição
• Diversão
50 horas
Ver Calendário de Formações
Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do
seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador
potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das
aprendizagens previstas.

Critérios e
metodologias de
avaliação

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização
de teste escrito e trabalhos).

Recursos pedagógicos

Em formato digital será distribuída documentação referente à
Formação

Espaços e equipamentos

Sala de formação, computador, projetor e software adequado para
apresentação dos conteúdos programáticos definidos.

Data(s) previstas

Ver Calendário de Formações

Formador(es/a/as) António Pereira
Local da ação
formativa
Certificação

Ver Calendário de Formações
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

