
 
ATIVIDADES DIDÁTICO- CULTURAIS 

 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 
Atividade Estimulação de 

memória 
 

Profa. Dra. Beatriz 
Aparecida Ozello 

Gutierrez; Profa. Dra. 
Rosa Yuka Sato 

Chubaci; Profa. Dra. 
Thaís Bento da Silva 

 

Turma 1 – Início - 02/03 
Término - 04/05 

Turma 2 – Início – 
27/04/2021 

Término – 29/06/2021 
Dia da semana - Terças-

feiras 
Horário – 8h às 10h 

 

 
50 por turma 

Serão realizadas avaliações da 
cognição global dos participantes 
da oficina antes e após a realização 
das intervenções educativas e de 
estimulação cognitiva que 
acontecerão durante dez 
encontros virtuais. Essas 
intervenções visam propiciar 
melhorias na memória de longo e 
curto prazo por meio de atividades 
cognitivas, colaborar com a 
promoção do bem-estar e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
idosas; impulsionar a criatividade em 
diversas esferas e intensificar a 
independência e autonomia dos 
participantes. 

     
Atividade Live de Origami 
(dobradura de papel) na 

USP60+ 
 

Responsável Rosa 
Chubaci 

 
Monitoras: Suzanne 

Tanoue e Arthur 
Zabeu 

 
 

Segunda-feira: das 11:00 
às 12:00 

 

 
40 

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 USP 60+, com os 
professores e 
monitores. 

 



 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Roda de Conversa online: 
Papo de Mulher 

Profa. Jacqueline 
Isaac Machado 

Brigagão 

10 encontros 
De 13/05 a 22/07. 

 
Horário: 15:00 as 16:30 

(quintas feiras) 
 

 
12 

Rodas de conversa semanais com 
duração de 1 hora e trinta e minutos 
com mulheres na terceira idade para 
tratar de temas como: as 
transformações do corpo das 
mulheres ao longo do tempo; desejo 
e sexualidade; saúde da mulher, 
lazer e diversão em tempos de 
pandemia, e outros que surjam nas 
rodas. As rodas serão mediadas pela 
professora Jacqueline Brigagão e por 
estudantes do curso de Obstetrícia 
da EACH/USP 

     
Oficina Bem-estar 60+ Profs. Luiz Menna 

Barreto e Evany 
Bettine de Almeida 

Quartas-feiras alternadas 
das 15 às 16:30h 
Início: 24/02/2021 
Fim:    09/06/2021 

 
40 

Oito Encontros Temáticos quinzenais 
com temas variados ligados a: 
Promoção de saúde e prevenção de 
doenças; Ritmos Biológicos e 
importância do Sono; Memória no 
envelhecimento; Projeto de vida pós 
60;  Importância e Cuidados com as 
redes sociais. 

     

Atividade Coral 60+ 
 

Profa Maria Eliza 
Mattosinho 

Bernardes, Lee Eliseu 
e 

Rogério Pimenta 
 

Encontros quinzenais as 
quintas-feiras das 14h as 

15h30 
04 e18/03, 01, 15 e 29/04, 

13 e 27/05, 10 e 24/06 
 

 
50 

 
Coral 60+ da EACH USP em 
encontros remotos 
quinzenais, abordando aquecimento 
e técnicas vocais. 

 



 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Atividade Idosos Online 
 

Profas. Meire 
Cachioni e Samila 

Batistoni. Voluntária 
Lilian Cliquet 

 

Sextas-Feiras 
Das 9hs – 11 hs 

Início 16 de Abril – 25 de 
Junho 

 

Turma 
Avançada I 
= 20 alunos 

Turma 
Avançada II 
= 40 alunos 
(continuação 

de 2020) 
 

Aula online para uso de tecnologia 
Turma Avançada I – alunos que já 
tenha participado do Nível 
Básico nos anos anteriores. 
Caso o número de inscritos 
ultrapasse o número de vagas, será 
realizado sorteio com todos os 
inscritos 

 

     

Teatro em casa 
 

Profa Meire Cachioni 
e Rogério Pimenta 

 

Terças-feiras  
das 10h às 12h 

de 23/02 à 29/06. 
 

Número de 
vagas 

limitado 
àcapacidade 

da 
plataforma – 
google meet 

 

Jogos teatrais oferecidos em modo 
remoto para aperfeiçoamento de 
técnicas teatrais e criação de cenas 
gravadas em vídeo. 

 

     

Clube de Leitura 6.0 
 

Responsável 
Coordenador Geral: 

Galeno Amorim; 
Coordenadora 

Executiva:  
Tatiana Brechani 

 
 

Turma 1: Terça, 17h00 
Turma 2: Quarta, 14h00 
Turma 3: Sexta, 10h30 

 
15 vagas 
por turma 

Descrição abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descrição: O Clube de Leitura 6.0 teve início em fins de 2019 com a meta de implantar 100 clubes de leitura em São Paulo e mais 16 
cidades e atender 1.000 idosos no Estado,sendo 10 por unidade. Com o início do isolamento social, os encontros passaram a ser realizados 
de modo virtual, por meio do google.meet. Cada clube lê um livro por mês e se reúne semanalmente para falar sobre a leitura feita. No final 
do projeto, cada leitor escreve e publica em eBook um novo final para um livro que leu. Os livros indicados pela mediadora de leitura são 
encontrados na biblioteca virtual do projeto, que dá acesso a um acervo de mais de 30.000 eBooks dos mais diferentes gêneros. Além dos 
títulos indicados pelos clubes, os idosos são estimulados a ler outros livros também. Cada participante recebe um login e senha que dá 
acesso à biblioteca que funciona 24 h por dia. As mediações de leitura utilizam a metodologia da biblioterapia. A Biblioterapia, é aplicada 
com sucesso em diversos países como serviço público essencial por sua eficácia: resultados rápidos e comprovados com custos baixos de 
implementação. O facilitador atua como biblioterapeuta e os livros são escolhidos em função dos perfis dos participantes. E ajudam a lidar 
com temas como solidão, abandono, depressão, violência e baixa autoestima, entre outros. 
 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

 
Desenvolvimento pessoal e 
profissional para pessoas 
com mais de 50 
 

Prof. Fernando 
Coelho/ 
Ricardo Seara - head 
de Talento da Labora 
(www.labora.tech) 
 
 

 semana 1, 
23/02/21 – 10h-
11h:  

 semana 2-3, online 
carga horária de 
20h:  

 semana 4, 30/03/21 
- 10h-11h: . 

 

Número de 
vagas 
mínimo de 
20, máximo 
de 100 
participantes 
 

A inclusão da diversidade etária no 
mercado de trabalho: como as 
habilidades interpessoais de 
profissionais 50+ vão de encontro 
com os desafios de negócio atuais 
nas empresas. 
 

     

Clube Tetéia – Zoológico de 
São Paulo 

 

Profs. Kátia Rancura 
(ZooSP) e Rosa 
Chubaci (USP) 

Quinzenalmente, às 
quartas-feiras, das 14h às 

15h, de 03/03/2021 
à 30/06/2021 

15 Encontros virtuais com a equipe do 
Zoológico de São Paulo sobre o 
funcionamento da instituição e sobre 
temas ambientais. 



 

 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 
Clube de Leitura 
Intergeracional 

 

Responsável 
Coordenador Geral: 

Galeno Amorim; 
Coordenadora 

Executiva:  
Tatiana Brechani 

 
 

Turma 4 - segunda, 17h00  
Turma 5 - terça, 10h30 
Turma 6 - terça, 17h00 
Turma 7 - quarta, 14h00 
Turma 8 - quarta, 16h30 
Turma 9 - quarta, 17h00 
Turma 10 - quarta, 
Turma 11 - quinta, 17h00 
Turma 12 - sexta, 10h30  
Turma 13 - sexta, 16h00 
Turma 14 - sexta, 17h30  
Turma 15 - sábado, 10h30  

 
5 vagas por 

turma 

 
Segue a mesma descrição do Clube 

de Leitura 6.0 
 

     

Live de YURA – atividade 
com música na USP60+ 

 

Responsável Rosa 
Chubaci e Beatriz 

Gutierrez 
Monitoras: Livia 

Paiva, Hannah Helise 
e Thais Borges 

 

Quarta-feira: das 10:30 às 
12:00 

 

30 vagas São atividades com instrumentos 
como o Tone Chimes, sound blocks 
entre outros, Yura Yoga e atividade 
física com música. Método Japonês. 
Tem como finalidade a promoção do 
envelhecimento ativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Oficina: Literatura para 
sentir e pensar 

Profa. Andréa Viude Terças-feiras das 10 às 
12hs 

 

20 vagas A oficina promoverá a aproximação à 
literatura nacional e internacional com 
a finalidade de sentirem e pensarem 
a linguagem e a arte. Os 
participantes precisarão de um 
endereço eletrônico para acessarem 
as aulas e materiais. Os encontros 
serão semanais, em datas e horário 
fixos. A professora responsável e 
bolsista estarão à disposição para 
solucionar possíveis dúvidas. Será 
mantida a criação de um grupo de 
WhatsApp para acompanhamento de 
informações relativas às atividades 
do semestre. Não é obrigatório ser 
alfabetizado (nesse caso o idoso 
pode ser ajudado na inscrição e no 
acesso às aulas, mas deverá 
participar pessoalmente dos 
encontros semanais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

 
Atividade Plataforma Supera 

online: a estimulação 
cognitiva para a promoção 
do envelhecimento ativo. 

 

 
Profa. Dra. Beatriz 
Aparecida Ozello 
Gutierrez e Profa. 
Dra. Thais Bento 

Lima da Silva 
 

 
02/03; 09/03; 16/03; 23/03; 
30/03; 06/04; 13/04; 20/04; 

27/04; 
04/05; 11/05; 18/05/2021. 
Terças-feiras no período 

das 10h às 12h 
 

 
35 vagas 

O envelhecimento ativo é o processo 
de otimização das oportunidades de 
saúde, participação e segurança, 
com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida à medida que as 
pessoas ficam mais velhas. Com 
base neste contexto objetiva-se 
realizar uma oficina com doze 
encontros, onde serão abordadas 
orientações educativas sobre saúde, 
memória e bem-estar no processo de 
envelhecimento, e haverá a 
realização de exercícios de 
estimulação cognitiva, com o uso de 
uma plataforma digital, chamada 
Supera online. Espera-se trazer 
contribuições para a qualidade de 
vida dos participantes que concordem 
com dados de estudos científicos 
realizados no campo das pesquisas 
em Gerontologia. Os participantes 
interessados, deverão apresentar 
conhecimento básico em informática, 
e um dispositivo digital, como celular, 
computador ou Tablet com acesso à 
internet 

 
 
 



 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

RODAS DE ESCUTA: 
DESCOBRINDO AS MINHAS 

PÉROLAS 

Prof. Dra. Dora 
Mariela Salcedo 

Barrientos 
 

Terça-feira 
(quinzenalmente): 

 
 

Terças das 15h às 16h30 

25 Estas rodas de escuta que iniciou em 
2020 visam estimular a falar 
de si e escutar os outros; valorização 
das competências pessoais; 
diálogo entre os diferentes; despertar 
para a solidariedade, criar 
redes de novas amizades e promover 
reflexões a partir do próprio 
cotidiano utilizando a estratégia 
prática da Terapia Comunitária 
Integrativa (TCI) Barreto (2015). 
A TCI está fundamentada 
teoricamente em cinco pilares que 
estão dispostos numa inter-relação 
consciente e indissociável: 
Pensamento Sistêmico; Teoria da 
Comunicação; Antropologia 
Cultural; Pedagogia de Paulo Freire e 
teoria da Resiliência.  

Envelhecer Bem É Possível! 
 

Profa. Dra. Meire 
Cachioni e Profa. Dra 

Áurea Eleotério 
Soares Barroso 

Encontros quinzenais às 
sextas-feiras, das 14h às 

16h: 
 

Ilimitado Esta atividade é destinada aos alunos 
da USP60+ e das Universidades 
Seniores portuguesas. A partir das 
vivências dos alunos e resultados de 
pesquisas refletiremos sobre 
possibilidades e desafios para 
alcançarmos uma vida longa, 
saudável e realizações significativas. 
 
 
 



 

 

 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Tingimentos de tecidos de 
algodão com corantes 

obtidos de 
extratos naturais 

provenientes de resíduos de 
alimentos e plantas. 

Profa. Silgia 
Aparecida da Costa e 

Sirlene Maria da 
Costa 

Terça das 14 às 17 horas 
 

Início dia 13/04 
27/04, 4/05, 18/05, 1/06, 
Final da atividade 15/06 

 
20 

Realização de processos de 
tingimento com corantes naturais 
obtidos de resíduos presentes no 
cotidiano doméstico (Cascas de 
frutas, folhas, semestres etc.). 
(O objetivo da oficina será a 
realização de processos de 

tingimentos de tecidos de algodão 
utilizando resíduos provenientes da 

cozinha e de plantas. Os tingimentos 
serão realizados de forma simples e 

utilizando utensílios domésticos). 

Oficina de Turismo Social; – 
Para Além de São Paulo 

(Segunda Edição) 

Prof. Marcelo Vilela 
de Almeida e equipe 

de monitoras(es) 

Quinzenalmente às quintas-
feiras, das 10h às 12h, a 
partir de 15/04 – datas: 

01/04| 15/04 | 29/04 | 13/05 
| 27/05 | 10/06 | 24/06 | 

08/07 

250 Lives e exibição de vídeos que 
apresentem atrativos e 
espaços/equipamentos 
turísticos e de lazer de São Paulo e 
de outros destinos turísticos 


