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APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA: 

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA ATRAVÉS DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS

Objetivos

Instrumentos

Conclusão

Metodologia

O envelhecimento da população tem impactos e acarreta um conjunto de desafios a que é necessário prestar atenção, se

queremos edificar uma sociedade justa, sustentável, inclusiva que promova o florescimento das pessoas de todas as idades.

Algumas pessoas idosas mantêm-se com relativa preservação das suas habilidades cognitivas, enquanto outras

experienciam o seu declínio.

A manutenção da saúde cognitiva tem uma importância fundamental na prevenção do compromisso cognitivo e no atraso

da instalação do quadro demencial, da dependência e da (in)capacidade do idoso para se auto-cuidar.

Neste contexto, a Estimulação Cognitiva é uma via para a preservação da capacidade cognitiva e funcional e,

consequentemente, para possibilitar um maior nível de independência, autonomia e satisfação.

As atividades de estimulação cognitiva devem ser prazerosas para a pessoa; nesse sentido, os jogos e atividades lúdicas

são excelentes promotores de aprendizagem ao longo da vida e veículo para ativar as múltiplas funções mentais, capacitar

os indivíduos e, assim, contribuir para um envelhecimento ativo e maior qualidade de vida e bem-estar.

A presente investigação tem como objetivo observar os efeitos do uso de jogos e atividades lúdicas junto de pessoas

idosas e explorar a relação entre a aprendizagem destas atividades de estimulação cognitiva e a preservação de funções

executivas, qualidade de vida ou envelhecimento ativo e saudável.

✓ Mini Mental – Avaliação Breve do Estado Mental (Adaptação

Portuguesa Guerreiro, Silva, Botelho, Leitão, Castro-Caldas, &

Garcia, 1994);

✓ Moca - Montreal Cognitive Assessment (Simões, Freitas, Santana,

Firmino, Martins, Nasreddine, & Vilar, 2008);

✓ Prova do Relógio (Adaptação Portuguesa Santana, Duro, Freitas,

Alves, & Simões, 2013;

✓ Fab - Bateria de Avaliação Frontal (Lima, Meireles, Fonseca,

Castro & Garrett, 2008);

✓ GDS-30 – Escala de Depressão Geriátrica (Pocinho et al., 2009;

Simões, Sousa, Firmino, Andrade, Ramalho & Vilar, 2010)

✓ Teste de Stroop (Castro, Martins & Cunha, 2003);Trail Making Test

(Sara Cavaco, 2013);

✓ SLWS – Satisfaction With Life Scale (Diener et al.,1985;(Escala de

Satisfação com a vida, versão portuguesa de Simões, 1992);

✓ Questionário de Atividades (adapt. de Dellmann – Jenkins, 1997).

Caracterização da Amostra

As avaliação foi feita junto dos utentes da Assoc. Desportiva, Cultural e

Recreativa, de forma individual, no contexto de gabinete e sala de

atividades. Foi feita uma 1ª avaliação com o objetivo de caracterizar a a

mostra e será feita uma 2ª avaliação que nos permita observar os

benefícios da estimulação cognitiva, conforme medidas usadas.

A investigação ainda se encontra em curso mas, até ao momento, a avaliação qualitativa permite-nos constatar a

existência de melhoria nas interações/relações interpessoais entre os utentes, aumento da motivação e participação

ativa, aumento das múltiplas capacidades cognitivas (maior facilidade na recuperação de memórias, maior capacidade

de atenção, aumento da capacidade de linguagem e maior capacidade de orientação temporal) diminuição de

sintomatologia depressiva e aumento do bem-estar. Concluímos, por agora, do potencial de estimulação cognitiva e

ativação de competências pessoais e sociais da utilização de jogos e sugestão de atividades lúdicas no desenvolvimento e

aprendizagem ao longo da vida, particularmente, em idades avançadas da adultez.
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Atividades de Estimulação Cognitiva

Expressão Plástica Jogos (*) e Fichas de
estimulação cognitiva (**)

Aulas de Dança Aulas de Música Saídas ao Exterior
(caminhadas e passeios)

22 Utentes Idosos

7 Analfabetos

13 Utentes COM
Sintomatologia 

Depressiva

9 Utentes SEM 
Sintomatologia 

Depressiva

17 Sexo Feminino

5 Sexo Masculino

10 Utentes COM
Declínio Cognitivo

12 utentes SEM 
Declínio Cognitivo

Maria de Fátima de Sousa Ramos (fatimaramos31@gmail.com) Ana Cristina Ferreira de Almeida (calmeida@fpce.uc.pt)

(*) Loto, Puzzles, Palavras cruzadas, Sudoku, Dominó, Cartas, Jogos de orientação, Bingo, Jogos de memória, Jogo das 
contas e dinheiro, Jogo do Galo, Quebra cabeças, sequências Lógicas, Provérbios, Uno, etc…
(**) PAPI; Protocolo Individual de Estimulação Cognitiva; Jogos de Intervenção Terapêutica para Adultos e Idosos; Fichas 
de estimulação para a Doença de Alzheimer.

Estudo quase-experimental, com pré-teste e pós-teste.
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