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PSICOGERONTOLOGIA EDUCATIVA
Duração: 10 horas

APRESENTAÇÃO
Esta formação procura dar resposta a uma lacuna de formação na área do envelhecimento humano.
Recorre a uma abordagem inter e transdisciplinar. A sua metodologia possui uma forte componente
prática com ligação ao “terreno de atuação” e está orientada para uma intervenção grupal cooperativa.
É seu intuito dotar os formandos de competências para desenvolver estratégias de intervenção em
Gerontoeducação com foco em três grandes eixos de atuação; educação e formação aos idosos, à
população e aos demais profissionais sobre a velhice e o envelhecimento. Aborda temas inerentes à
senioridade, como a pré-aposentação e aposentação; educação emocional para seniores; educação
para a saúde; preparação para novos papéis sociais e participação social, entre outros.

OBJETIVOS
Pretende-se dotar os profissionais de saúde, psicólogos, assistentes sociais, educadores, professores,
e demais profissionais, de recursos teórico-práticos no âmbito da Psicogerontologia Educativa e
Educação Gerontológica. Pretende-se que promovam a adoção de programas psicoeducacionais, que
visem o ensino e aprendizagem de processos de adaptação por parte do idoso ao seu momento
existencial, visando uma melhoria efetiva da sua satisfação de vida e consequente aumento da
qualidade de vida.
CONTEÚDOS
- Psicogerontologia educativa.
- Grandes eixos do trabalho educativo com idosos.
- Elaboração e conceção de programas de intervenção em Psicogerontologia Educativa.
- Grupos de desenvolvimento emocional na senioridade.
DESTINATÁRIOS
Licenciados nas seguintes áreas: Medicina, Psicologia, Educação, Enfermagem, Gerontologia,
Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Social, Animação Sociocultural, entre outras.

FORMADORES
Vítor Fragoso - Professor de “Inteligência Emocional”, “Relaxamento e Movimento Corporal” na
Universidade Sénior Contemporânea do Porto desde 2005; Licenciado em Psicologia pelo ISMAI;
Pós-graduado em Terapia Familiar pelo ISMAI/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar; Diretor da
Revista Transdisciplinar de Gerontologia; Psicólogo e colaborador no IPNP; Coautor das seguintes
edições: Livro - “Processos e Estratégias do Envelhecimento: Intervenção para um envelhecimento
ativo”; Livro - “Decisão - Percursos e Contextos”.
Liliana Vasconcelos - Psicóloga clínica e formadora no Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do
Porto. Professora e Membro do Conselho Pedagógico do Instituto Cultural da Maia. Membro do
Conselho Editorial e Científico da Revista Transdisciplinar de Gerontologia. Licenciada em Psicologia
pelo ISMAI. Pós-graduada em Terapia Familiar: Sensibilização à Intervenção Sistémica pelo
ISMAI/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. A frequentar a Especialização em Psicoterapia
Psicodinâmica na Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Membro da Sociedade Portuguesa
de Psicologia Clínica.

