
 

 
Projeto #EACH60EMCASA 

LISTA DE OFICINAS QUE SERÃO OFERECIDAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO 1º. SEMESTRE DE 2020 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

CORAL 60+ EACH USP Maria Eliza Mattosinho 
Bernardes 

O Coral 60+ da EACH USP estará ativo no segundo 
semestre pelo Google Meet, com reuniões quinzenais, 
na quarta-feira a tarde, das 14h às 16h. Os participantes 
do coral devem ter agilidade no uso da plataforma 
online e terem participado do Coral EACH em versões 
anteriores. 

 
26/08 - 02/09 - 16/09 -30/09 - 
14/10 - 28/10 - 11/11 - 18/11 
Quarta-feira, das 14h às 16h. 

    
A arte do Origami – 
dobradura em papel   

Rosa Yuka Sato 
Chubaci/Suzanne 

Tanoue/Arthur Zabeu 

Ensinar a dobradura em papel como forma de atividade 
de memória e movimento fino. Descrição da atividade: 
Introdução à arte de dobradura em papel como forma 
de exercício de memória, aguçar percepções com o uso 
das mãos e estimular o relacionamento social com os 
colegas da UNATI, com os professores e monitores. 
 
 

Segunda-feira das 
 11:00 às 12:00 

    

Clube Tetéia: Educação 
Ambiental no Zoológico 

de São Paulo 

Rosa Yuka Sato 
Chubaci/Katia Gisele 

Rancura (FPZSP) 

Promover a educação ambiental para as pessoas 
idosas no Zoológico de São Paulo.  Serão oferecidas 
oficinas de educação ambiental para preservação de 
espécies animais. 

Encontros quinzenais 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Promoção de saúde pela 
Oficina de Dança Sênior 

Rosa Yuka Sato 
Chubaci/Beatriz 

Gutierrez. 

Proporcionar a Dança Sênior como atividade de lazer, 
socialização e envelhecimento ativo e saudável. 
Descrição da atividade: Serão oferecidas oficinascom 
movimentos corporais utilizando músicas que fazem  
parte do repertório da Dança Sênior. Não é uma dança 
de salão, a Dança Sênior utiliza a música com 
atividade física. 

Segunda e Sexta das  
10:00 às 11:00 

    
Método YURA de 

atividade musical para 
idosos 

Rosa Yuka Sato 
Chubaci/Beatriz 

Gutierrez 

Promover o envelhecimento ativo pela prática da 
musicalização. Descrição: São atividades com 

instrumentos como o Tone Chimes, sound blocks entre 
outros, Yura Yoga e atividade física com música. 
Método Japonês. 

Segunda-feira das  
11:00 às 12:00 

    
Promoção de saúde pela 

prática do Lian Gong 
Rosa Yuka Sato 

Chubaci/Teresinha 
Kuriqui/Maria da Graça 

Guedes Ferreira 

Proporcionar a Dança Sênior como atividade de lazer, 
socialização e envelhecimento ativo e saudável. 

Descrição da atividade: Serão oferecidas oficinascom 
movimentos corporais utilizando músicas que fazem 

parte do repertório da Dança Sênior. Não é uma dança 
de salão, a Dança Sênior utiliza a música com atividade 
física. 

Quarta-feira das 9:00 às 10:00 

    
Praticando o ZOUK como 

dança de salão 
Rosa Yuka Sato 

Chubaci/Joana Paula de 
Barros 

Promover o envelhecimento ativo pela prática do Zouk. 
Descrição da atividade: Trabalhar conexão e 

movimentos circulares como meio de ampliar a 

consciência corporal. 

Quinta-feira das 15:00 às 16:00 



 

 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Oficina Bem-estar 60+ Evany Bettine de 
Almeida e Luiz Menna 

Barreto 

Durante seis semanas estaremos juntos para falar de:  
1- promoção de saúde e qualidade de vida e 
discutindo mitos e crenças a respeito da velhice; 2- o 
que são projetos de vida, como avalio minha fase atual 
e o que pretendo aprender; 3- exercícios e desafios de 
treino de memória e como manter a memória 
saudável; 4- Importância do sono e dos ritmos 
biológicos; 5- mais desafios para manter a memória 
ativa; 6-Como melhorar meu sono; 

02/09; 09/09; 16/09; 23/09; 30/09 
e 07/10 

    
Ginástica paraTodos 60+  

Profa. Mariana Harumi 
Cruz Tsukamoto 

A presente oficina tem como objetivo oferecer aos 
participantes que já possuem experiência com a GPT 
uma aproximação com elementos conceituais da 
prática. Desse modo, na plataforma serão oferecidas 
atividades - pequenas leituras, vídeos, músicas e 
atividades práticas breves - que possam 
complementar a experiência já vivenciada por eles em 
semestres anteriores. 

Seis semanas entre outubro e 
dezembro 

  


