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A PsicoSoma levou a cabo 10 edições do Simpósio 

de Gerontologia, em Viseu e Aveiro, contando com a 

presença de mais de 100 convidados, cerca de 1200 

participantes, durante os quais o objetivo máximo 

sempre foi o de trazer os melhores para os melhores 

na área da gerontologia.

Atenta as alterações de comportamento, de 

aprendizagem, e motivação, a PsicoSoma avança 

com um novo formato do seu simpósio, deixando o 

nome e a metodologia do mesmo para trás.

Assim damos vida ao “agEIS – Age with Emotion, 

Innovation & Skills” – um conceito de aprendizagem 

diferente, baseado nas práticas de microlearning, 

estações de aprendizagem e gaming, visando uma 

adequação de modelos de aprendizagem mais 

efetivos, envolvente e estimulantes.

A primeira edição do agEIS PsicoSoma terá lugar 

em Viseu, no dia 9 de Março 2019.

Este dia contará assim com quatro Co Criadores 

(Facilitadores da Aprendizagem), teremos quatro 

estações de aprendizagem (salas), cada uma com um 

tema dedicado.

Os temas escolhidos para esse primeiro formato são: 

Emoções; Comunicação; Atividades e Técnicas e ainda 

Novas Abordagens para um Envelhecimento 4.0.

Os participantes estão em cada estação de 

aprendizagem durante 2 horas, sendo que o co 

criador ir seguir a lógica Pomodoro. Assim durante 

20-25m de exposição de uma ideia/conceito, 35m 

de aplicação/prática da ideia. E outro ciclo igual.

Os participantes serão divididos por 4 grupos, de 

modo a que seja mais fácil a partilha e interação 

com o Co Criador da Estação, findo as duas horas, 

passarão para outro Tema e Estação.

Procuramos com este novo formato responder às 

necessidades, expectativas e perfis de competências 

exigidos para o futuro, num ambiente de partilha, 

inovação e bem-estar.

O Conceito agEIS

Viseu, Outubro de 2018

A equipa PsicoSoma
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O conceito agEIS – with Emotion, Innovatiom & 

Skills, apresenta-se como conceito de aprendizagem 

diferente, baseado nas práticas de microlearning, 

estações de aprendizagem e gaming, visando uma 

adequação de modelos de aprendizagem mais 

efetivos, envolvente e estimulantes.

O esquema abaixo representa a nossa filosofia 

de partilha, onde o saber-saber e o saber-fazer 

andarão sempre de mãos dadas.

1 Estação de aprendizagem

1 Tema

1 Co Criador

120 minutos

25/30 participantes por estação

20/25  minutos de exposição

30/35 minutos de aplicação

20/25  minutos de exposição

30/35 minutos de aplicação

5 Big Pictures

O Conceito agEIS

Estações de Aprendizagem

Co Criador
Orientador

Bancada/
Recursos
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Andreia Cordeiro
“Estimulação Cognitiva & Consciência do EU.”

“Trabalhar com séniores, acreditando que tudo é possível, 
transformar-te-á surpreendentemente”

Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, 

pós-graduada em Neuropsicologia Clínica, 

ambos os graus académicos atribuídos pelo 

ISPA – Instituto Universitário de Ciências 

Psicológicas, Sociais e da Vida. Actualmente 

a frequentar pós-graduação em Cuidados 

Paliativos no INSPSIC – Instituto 

Português de Psicologia e outras 

ciências.

Na sua prática profissional 

debruça-se sobre a 

corrente teórica cognitivo-

comportamental 

integrativa ea pensamento alternativo. Membro 

efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Nos últimos anos tem vindo a especializar-se 

na área das demências e nas consequências 

emocionais, comportamentais e de personalidade 

de outras doenças degenerativas ou derivadas 

de lesão cerebral aguda (como o AVC) com 

particular interesse no estudo das perturbações 

neurológicas da comunicação do adulto e do 

idoso.

Esta estação “Atividades e Técnicas” tem como objetivo 

repensar as atividades e técnicas de intervenção levadas 

a cabo junto dos públicos seniores. Como planear? O que 

considerar? Que dicas podem ajudar? Que atividades devo 

desenvolver? Estas perguntas terão respostas objetivas 

e capazes de serem replicadas pelos profissionais. A 

criatividade, pensamento crítico, entre outras competências 

referidas pela World Economic Forum serão fundamentais 

para o futuro, por isso esta estação é indispensável para o 

Profissional do Futuro.

Alinhamento temático da Estação Atividades e Técnicas

1) Pensamento livre, intuitivo, criativo e de 

improviso

2) Consciência do eu vs consciência do (ser) sénior

3) O envelhecimento e a demência

(Estimulação Cognitiva Biográfica e a Regra dos 5 

SENTIDOS)

O grande objetivo visa permitir uma reflexão no próprio 

participante, e consequentemente uma transformação, 

permitindo depois desenvolver tal junto dos seniores com 

os quais interage no dia-a-dia.

Através de actividades com uma componente cognitiva 

biográfica grupal será possível fugir a atividades de 

infantilização, e permitir aumentar os níveis de adesão e 

motivação de todos em atividades!
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Estação 
Novas 

Abordagens  
para um 

Envelhecimento 4.0

João Cunha
“Eu Musical´ na Idade Sénior: Vivências em Música, Movimento e Dança 
baseadas na abordagem Orff-Schulwerk”

“Fazer e fruir a Música é um dos mais fortes estímulos na 
promoção do bem-estar físico, emocional e social e, por 

conseguinte, na contínua qualidade de vida da Pessoa Humana.”

Doutorado (Ph.D.) em Música pela 

Universidade de Aveiro, Mestre (M.Sc.) em 

Educação Musical pela Universidade do 

Minho e Professor Especialista em Música, 

pelo Consórcio dos Institutos Politécnicos, 

adquiriu formação científico-pedagógica 

especializada de elevado prestígio 

internacional em Orff-Schulwerk na 

Áustria, Canadá, Eslováquia, Espanha, 

Estados Unidos da América, Finlândia, 

Holanda, Hungria e Inglaterra, tendo 

sido bolseiro de entidades com a Fundação 

Calouste Gulbenkian, a AOSA – American 

Orff-Schulwerk Association, a Carl Orff 

Foundation / Orff-Schulwerk Forum Salzburg, 

ou a Asociación Orff España.

Investigador Integrado do INET-md, Instituto 

de Etnomusicologia – Centro de Estudos 

em Música e Dança (Universidade de Aveiro 

– DeCA | Universidade de Lisboa – FMH e 

Universidade Nova de Lisboa – FCSH).

Esta estação “Envelhecimento 4.0” é a estação que terá ao 

longo dos anos práticas e metodologias diferenciadoras 

orientadas para os novos comportamentos sociais 

e humanos, visando assim perceber como e quando 

podemos integrar novidade, inovação ao serviço de um 

envelhecimento emocionalmente positivo.

Alinhamento temático da Estação Envelhecimento 4.0

Tendo presente uma das mais significativas conquistas do 

pensamento pedagógico-musical da segunda metade do 

século XX – entender a pessoa humana como núcleo 

vivo e ativo do processo ensino / aprendizagem e 

reconhecer a superioridade espiritual e humanista 

da Educação Musical – a abordagem Orff-Schulwerk 

pressupõe uma perspetiva de criação e fruição 

permanente, combinando Palavra (expressão rítmico-

linguística), Música e Movimento / Dança (Cunha, et al., 

2015).

As atividades práticas (grupais) a desenvolver (Música 

e Dança do Mundo), terão por base esta linha de 

pensamento e ação, sendo devidamente fundamentadas 

em literatura de referência, a qual será apresentada, 

analisada e discutida, unindo Theoria e Praxis. Neste 

particular, destaque para o ‘MoMEuM – Modelo 

Multidimensional de ‘Eu Musical’ (Cunha, 2013), sua 

conceção e relevância na Idade Sénior (Cunha, 2018).
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Vitor Fragoso
“Emoções nos Seniores”

“A emoção é uma energia em trânsito, uma energia que se desloca.
Que destino, que rumo lhe queremos dar quando envelhecemos?”

Autor do Livro

Educação Emocional para Séniores

Editora PsicoSoma

Licenciado em Psicologia pelo ISMAI (Instituto 

Superior da Maia); Pós-graduado em Terapia 

Familiar pelo ISMAI/Sociedade Portuguesa 

de Terapia Familiar; Formado em 

Educação Parental em curso orientado 

pelo Dr. Hugo Cruz, responsável 

pelo Projecto Pais XXI; Formado 

em Coaching, Empowerment e 

Liderança de Equipas de Trabalho 

(FPCEUP); Psicólogo especialista 

em Psicologia Clínica e da Saúde 

e Psicologia Educacional pela 

Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

Colabora como Docente na PG em 

Metodologias de Intervenção 

em Gerontologia no Instituto de Estudos 

Superiores de Fafe; Membro do Conselho 

Editorial da Revista IGT na Rede – Instituto de 

Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar do Rio 

de Janeiro.

Esta estação “Emoção” tem como principal propósito 

trabalhar a dimensão emocional quer do cuidador quer 

do senior, visando trazer conceitos e práticas capazes 

de trabalhar os estados emocionais e o corpo como 

um todo.  A Inteligência emocional, trabalho de equipa, 

criatividade, entre outras competências referidas pela 

World Economic Forum serão fundamentais para o 

futuro, por isso esta estação é indispensável para o 

Profissional do Futuro.

Alinhamento temático da Estação Emoção

(1) Emoções e Velhice

(2) Transição, Mudança e Transformação

(3) Educação Emocional para Seniores

Desenvolvimento: através do método expositivo e ativo-

participativo, com recurso a vídeos, dinâmicas de grupo 

e ao diálogo participativo/reflexivo.

Estação 
Emoção
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Nuno Mateiro
“Peça a peça c(que)ria comunicação”

É natural do Porto, onde se formou em 

Design, mas já perdeu o sotaque ao 

tempo que vive em Viseu. Foi Design 

Thinker nos primórdios da metodologia. 

Sendo um criativo por natureza, utiliza 

ferramentas pouco convencionais para 

questionar, analisar e melhorar processos, 

sejam eles materiais ou imateriais.

É certificado Internacionalmente em 

Programação Neuro-linguística pelo 

seu criador, Richard Bandler, é Coach 

certificado pelo International 

Coaching Community e é 

facilitador certificado 

em LEGO® SERIOUS PLAY® por Robert 

Rasmussen, criador do método.

Sendo esta última, uma das suas ferramentas 

de eleição para facilitar trabalho em grupo.

Esta estação “Comunicação” tem como principal propósito 

identificar as principais barreiras à comunicação assertiva, 

e claro apresentar dicas, conceitos e práticas de sucesso 

para uma comunicação efetiva entre colaboradores bem 

como para com o senior. Uma boa comunicação permitirá 

assegurar uma mais fácil resolução de problemas complexos, 

tomada de decisão ou ainda uma orientação para o cliente, 

competências referidas pela World Economic Forum como 

fundamentais para o futuro.

Alinhamento temático da Estação Comunicação

(1) Receios, crenças limitativas e bloqueios

(2) Pontos de melhoria e de alavancagem

(3) Extração de Princípios Orientadores para a ação

Utilização da metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® que 

é um método de facilitação de reuniões, comunicação 

e resolução de problemas, no qual os participantes são 

guiados, através de uma série de questões cada vez 

mais profundas. Cada participante constrói um modelo 

LEGO tridimensional em resposta às questões que o 

facilitador coloca, utilizando peças LEGO especialmente 

seleccionadas. Estes modelos 3D servem de base para 

a discussão, partilha de conhecimento, resolução de 

problemas e tomada de decisões do grupo.

Estação 
Comunicação
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Valores a pagar
Até 31 de Janeiro

25€ Estudantes* e Seniores**

35€ Profissionais

Após 31 de Janeiro

30€ Estudantes* e Seniores**

40€ Profissionais

Condições de pagamento

Após validação da sua inscrição irá receber email 

de confirmação no seu endereço.

A participação neste evento ficará assegurada 

pelo pagamento via transferência bancária para o 

NIB – 0018.000312823613020.24. O pagamento 

poderá ser igualmente elaborado via numerário e 

cheque no balcão da PsicoSoma Viseu.

O comprovativo de transferência deverá ser 

enviado para o e-mail: viseu@psicosoma.pt

O e-mail deverá ter com assunto “Pagamento 

agEIS PsicoSoma”

A inscrição permite

Inscrição

*Em caso de ser estudante solicitamos o envio de um comprovativo do mesmo (Cartão de Estudantes, Matrícula…). Compreende-se 
estudantes pessoas em fase de realização do 12ºano, curso técnico, licenciatura, mestrado, doutoramento.
** Pessoas com mais de 65 anos
***Grupos – as inscrições devem ser todas elas realizadas em simultâneo bem como o pagamento efectuado na sua totalidade.

O prazo para a formalização das inscrições no 

agEIS PsicoSoma” até dia 20 de Fevereiro. 

Após essa data consideramos que os inscritos não 

têm interesse em participar ou não podem marcar 

presença. Sendo indispensável a confirmação da 

PsicoSoma para a sua participação.

Após a validação da sua inscrição, e realização do 

pagamento da mesma, a PsicoSoma reserva-se 

ao direito de não devolver o valor pago, e atribuir 

um voucher do mesmo valor para aquisição de 

produtos PsicoSoma ou validar como ingresso para 

outro evento PsicoSoma.

Kit de apoio para o dia 
(Capa, canetas, folhas…)

Acesso total ao longo do 
dia do evento

Acesso a conteúdos dos 
co criador, desde de 

artigos, conferências, etc…

Um certificado de 
participação.

Especial Grupos:

Grupos de 6 Pessoas (5 pagantes e 1 oferta)

Grupos de 10 Pessoas (8 pagantes e 2 

oferta)**

INSCRIÇÕES
ABERTAS
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Parceiros Oficiais

Organização
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