
Faz 
companhia 
a partir 
de CASA!



   

A Associação Mais Proximidade Melhor Vida (AMPMV) tem-se dedicado desde 2009 ao combate da
solidão e isolamento das pessoas idosas. Acompanha atualmente 120 pessoas, na sua maioria
residentes na Baixa de Lisboa e Mouraria. 
   Perante a situação que Portugal e o mundo atravessam e resultado da declaração do estado de
emergência nacional, a Associação Mais Proximidade Melhor Vida desenvolveu um plano de
contingência de forma a proteger a saúde e bem-estar dos seus beneficiários.
   Com o objetivo de diminuir a solidão sentida neste período particularmente difícill, a Associação
criou o projeto "De casa para casa", convidando crianças e jovens a trocarem correspondência
com as pessoas idosas para o email decasaparacasa@mpmv.pt. 
   

    Com o objetivo de diminuir a solidão sentida particularmente durante o período de pandemia, a
AMPMV criou a 2ª edição do projeto "De Casa Para Casa" em parceria com a Associação Escola 31
de Janeiro, convidando crianças e jovens a trocarem correspondência com as pessoas idosas para
o email decasaparacasa@mpmv.pt. Esta segunda edição irá decorrer de março a junho de
2021. Após inscrição no projeto, será combinada uma curta "reunião" inicial com os encarregados
de educação (máx. 20 minutos), por contacto telefónico ou videochamada, na qual serão dadas
algumas informações importantes antes do início da troca de cartas. Ao longo de 12 semanas
serão lançadas temáticas diferentes às crianças e jovens para orientar a redação das cartas. 
    Os beneficiários irão ter acesso às mesmas através dos contactos telefónicos estabelecidos com
a equipa técnica que terá a função de as ler e, posteriormente, entregar em papel. Por sua vez, os
beneficiários terão oportunidade de responder aos alunos participantes no projeto através das
técnicas que, posteriormente, irão redigir o que os beneficiários disserem por telefone e enviar de
volta às crianças e jovens por e-mail.
    As temáticas abaixo propostas pretendem ser apenas orientações, havendo liberdade para a
criança/jovem e idoso falar de outros assuntos ou temas que gostasse de partilhar. 
    No final será combinada uma videochamada com o aluno e o beneficiário para que se possam
finalmente conhecer.Todas as atividades serão realizadas com a autorização por escrito dos
encarregados de educação.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO

ENQUADRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO

Recepção das cartas por email
Leitura das cartas 

por telefone aos idosos
Redação das cartas 

Envio das cartas 
por email



TEMÁTICAS SEMANAIS

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Apresentação (nome, idade, Com quem moras ou moraste? Como é que és? - cor de
olhos, cabelo, onde nasceste); Preferências (cor, comida, clube); 

Família (Como é a tua família? O que mais gostas de fazer em família?

Tempos livres (Como gostas de ocupar o teu tempo? Qual o teu passatempo
favorito?)

Páscoa (como celebras a Páscoa? Tens algumas tradições em casa ou em família?)

Música - (Quem são os teus cantores preferidos? Tocam algum instrumento? Que
tipo de música ouves em casa?)

25 de abril - (O que sabes sobre esta data?)

Profissões (Já sabes o que gostaria de ser quando fores grande? Se sim, porquê?)

Gastronomia (O que mais gostas de comer? Há algum prato que a tua mãe/pai/avós
façam e que gostas muito? Gostas de cozinhar?)

Dia de brincar ( O que gostas mais de brincar? Qual o teu brinquedo favorito? Que tipo 
de brincadeiras mais gostas de fazer na escola e em casa?)

Como vão ser as tuas férias de Verão? Para onde vais e com quem? O que mais 
gostas de fazer?

Sonhos e futuro (Que sonhos tens? Como achas que vai ser o futuro?)

Portugal (O que mais gostas no nosso país? Do que sentes mais saudades quando
viajas para fora de Portugal? )
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