
 
 
 

2. Envelhecer com Bem-Estar em Coruche. O que tens a dizer?  

 

 
Responsável: Gestão CESNOVA 
Nº Alunos: 8      Anos: 10º/11º/12º      Área Sociologia 
Data: de 01-07-2014 a 14-07-2014      Horário: Manhã + Tarde 
Investigador(es): a. Ana Alexandre Fernandes (Coord.) , b. Maria João Bárrios , c. 
Patrícia Paquete  

 
Descrição: Participação no projeto de investigação PLEA - Projeto Promoção 
Local Envelhecimento Ativo. Um projeto de investigação do CESNOVA a 
decorrer em Coruche, em parceria com a Câmara Municipal de Coruche e a 
Cáritas paroquial de Coruche. O trabalho de campo permitirá identificar 
características e necessidades de intervenção ao nível do envelhecimento da 
população de Coruche, numa perspetiva de investigação interdisciplinar. 
 

(Esta atividade é dirigida somente a alunos do Ensino Secundário residentes no Município 
de Coruche) 
 
Plano de Trabalhos 
 
O estágio está dividido em três fases: 
 
1ª Fase: 1 e 2 de Julho (Local: FCSH/NOVA, Lisboa) 
Conhecer o CESNOVA e o e-GEO, duas Unidades de Investigação da FCSH/NOVA (Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), e o contexto universitário 
envolvente. 
 
Participação em sessões de iniciação às Ciências Sociais com diversos investigadores:  
 

 “O que é um@ Cientista Social?”  

 “Métodos e Técnicas de Recolha e Análise de Dados em Ciências Sociais?” 

 “Entre Disciplinaridades: Integrando Ciências Naturais e Exatas e Ciências 
Sociais e Humanas” 

 
2ª Fase: de 3 a 11 de Julho (Local: Coruche) 
Preparação e desenvolvimento de um projeto de investigação sobre a temática do estágio.  
 

 Trabalho quotidiano e desafios do investigador: área da saúde, social e 
política. 

 Sessão de investigação em Envelhecimento e introdução do Projeto PLEA no 
Município de Coruche. 

 Aplicação de inquéritos à população 65+. 

 Levantamento de necessidades relativas ao envelhecimento populacional 
em Coruche, ao nível da acessibilidade, planeamento urbano, condições de 
habitação, serviços de saúde, lares e centros de dia, formas de atuação em 
doentes com demência, atividades e programas direcionados para os mais 
velhos, identificação de idosos isolados e carenciados, entre outros. 



 
 
 

 Preparação de uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido 

 (Visita a Lisboa - FCSH/NOVA - no dia 11 de Julho) Nesta 2ª fase irão ainda 
participar numa sessão prática sobre comunicação de ciência, que tem por 
objetivo apoiá-los na preparação da fase final do estágio. 

 
3ª Fase: 14 de Julho (Local: FCSH/NOVA, Lisboa) 
Apresentação dos resultados da investigação na sessão dos WORKSHOPS CESNOVA: 
“Ocupação Científica de Jovens nas Férias – Apresentação de resultados por alunos do 
Ensino Secundário” 
 
 
Observações:  Esta atividade é dirigida a alunos de qualquer área de estudos, residentes no 
Município de Coruche e com possibilidade de se deslocarem a Coruche. Estágio 
Interdisciplinar. Áreas Vocacionais: Sociologia e Saúde. Os trabalhos irão realizar-se no 
espaço da FCSH/NOVA + Trabalho de Campo (Coruche). O estágio contempla refeições (na 
cantina da FCSH/NOVA ou equivalente).Nas visitas a Lisboa o estágio contempla as 
deslocações. 
 
O estágio será integrado num Projeto de Investigação do CESNOVA em parceria com a 
Câmara Municipal de Coruche e a Cáritas Paroquial de Coruche. 
 
Estágio oferecido numa parceria CESNOVA e e-GEO.  
Conhece-nos em: http://cesnova.fcsh.unl.pt/  e http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/ 
 
1º dia de estágio 
Local de encontro: Escola Secundária de Coruche    Hora: 09:00 
Pessoa de contacto: Maria João Bárrios  
[Estágios nesta instituição]  
 

 
 

http://cesnova.fcsh.unl.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/inscricao.asp?accao=showentidadedetail&id_entidade=224
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/inscricao.asp?accao=showcandidaturaform&id_accao=3118

