
ANEXO R: Respostas às questões abertas do questionário de avaliação da 

satisfação dos idosos com o programa. 

 

Em que medida acha que o programa ajudou-a?  

1. “Abriu a memória, gostei dos exercícios. Ajudou a puxar pela cabeça, e não ficar 

tanto em casa e a conversar mais”. 

2. “Enquanto cá estava, estava distraída. Ajudou a conviver, gostei das pessoas. Foi 

bom para falar e animar”. 

3. “Ajudou a esquecer certas coisas, ajudou a pensar noutras coisas”. 

4. “Ajudou a passar um bocado do tempo a fazer trabalhos. Falar, estar entretida, 

conviver. Passar um tempo diferente e útil”. 

5. “Fiquei mais alegre comigo própria. Deu-me ânimo. Era uma companhia”. 

6. “Saí de casa, convivi com outras pessoas. Ajudou a abrir a memória e o raciocínio”. 

 

Ao longo das sessões notou alguma mudança em si própria? 

1. “Sim. Agora dou mais atenção a algumas coisas”. 

2. “Sim. Noto uma mudança grande, vou buscar dossiers (das coisas da escola 

primária) e tentar aprender outra vez. Nunca mais tinha pegado em nada”. 

3. “Sim. Não penso tanto nem falo tanto comigo, agora falo com outras pessoas, estou 

mais aberta. Já adormeço mais folgada”. 

4. “Não. Mas lembro-me sempre da mensagem de que temos de pensar positivo”. 

5. “Não. Mas durante as sessões gostei de ouvi-las a elas e de falar. Ficava animada e 

ia bem-disposta para casa”. 

6. “Sim. Fiquei mais aberta para falar mais no grupo e na rua. Dei mais atenção á 

maneira de ser das pessoas para comigo, o relacionamento. Estou mais 

comunicativa”. 

 

Houve alguma actividade/jogo que mais gostou de fazer? Qual? Justifique.   

1. “Sim. Gostei do novelo, porque era engraçado para pensar”. 

2. “Sim. A do novelo. Foi uma ligação entre todas, achei muita graça. Também o dos 

braços com orientações trocadas”. 

3. “Gostei de todos mas achei muito divertido o da teia de aranha, e o de atirar o 

novelo”. 



4. “Gostei de todas as actividades, mas mais dos exercícios de casa e daquela 

actividade com os braços, esquerda, direita”. 

5. “Gostei de tudo. Gostei de falar e de fazê-las rir”. 

6. “Gostei de todos”. 

 

Houve alguma actividade/jogo que tenha gostado menos? Qual? Justifique.   

1. “Não. Alguns trabalhos de casa davam cabo da cabeça”. 

2. “Sim. O das qualidades, não sabia o que dizer, porque era nós a gabarmo-nos. 

Queria pôr defeitos”. 

3. “Não”. 

4. “Não”. 

5. “Não”. 

6. “Não”. 

 

Futuramente, e se houver um novo grupo de idosos, gostaria de ser contactado 

para participar? Porquê?   

1. “Sim. Porque é bom conversar e arranjar amizades”. 

2. “Não. Porque devo ir para ginástica, só se fosse de vez em quando consulta 

individual”. 

3. “Sim. Porque distraio-me, saio de casa. Pela convivência com as pessoas. 

4. “Sim. Nunca se sabe o que vem amanha e pode ser importante”. 

5. “Não. Porque inscrevi-me agora num centro dia e vou passar lá o dia. Entretanto até 

começar a ir posso vir. Enquanto estou cá tenho e faço companhia”. 

6. “Sim. Porque gostei e porque fez-me bem, ajudou-me. foi uma boa maneira de sair 

de casa para conviver com outras pessoas”. 

 

Tem algum comentário a fazer a este estudo? 

1. “Gostei. Foi bom e devia continuar”. 

2. “Gostei, acho que é bom. Mas falo mais á vontade só com a doutora do que no 

grupo”. 

3. “Foi tudo bem feito, foi divertido. A doutora foi simpática no que explicou, 

ensinou, incentivou. Faz falta para pessoas muito sozinhas, como para mim, devia 

continuar”. 



4. “Foi útil, gostei. Acho que foi uma intervenção importante para algumas pessoas. 

Gostava que fizessem assim um grupo mas para aprender mais sobre a saúde, 

cuidados de saúde para por em prática, como lidar com certas doenças que 

aparecem com a idade”. 

5. “Gostei de tudo e foi bom. Gostei do convívio, dávamo-nos todas bem. O espírito 

alegre ajuda as outras pessoas”. 

6. “Espero que voltem a fazer outro grupo. Foi bastante apropriável e bastante 

positivo. Gostei muito das pessoas que estiveram no grupo e da psicóloga”.  

 


