
 
ATIVIDADES FÍSICO-ESPORTIVAS 

 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

EducAtivo: atividade física como 
estratégia de educação em saúde 

Prof. Dr. Douglas Roque 
Andrade /  

Esp. Ronailde Braga 
Guerra 

Sempre às quartas 
feiras. 
 
Das 8:30 às 10h da 

manhã. 

 
40 

Vamos nos encontrar numa roda 
de conversa onde o corpo 
também fala! 
Quer fazer atividade física, mas 

não sabe por onde começar? A 
gente vai mexer com você pra que 
comece a se mexer! 
Já se mexe um pouquinho, mas 
quer aprender e experimentar 
coisas novas? Vem que tem 
espaço pra você também! 
Pensa em melhorar sua 
alimentação, mas acha muito 

difícil ou caro? Prepare-se para 
ver a alimentação saudável de 
outro jeito. Um jeito leve! 

     
Atividade Live de Dança Senior na 

USP60+ 

 

Profas Rosa Chubaci e 
Beatriz Gutierrez. 
Professores 
colaboradores: Andrea 
Montes e Reinildo Souza 
Monitoras: Anellyse Sato, 
Cleonilde Oliveira, Ana 
Julia Marinho e 
Gabriela Evangelista 
 

 

Turma 1: 
Segunda-feira: das 
10:00 às 11:00 
 
Turma 2: 
Sexta-feira: das 
16:00 às 17:00 

 

 
40 por 
turma 

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



 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 
Atividade Ginástica para Todos 

 
Profa.  Mariana Harumi 

Cruz Tsukamoto 
`As segundas-feiras, 

das 
08h30 as 09h30 

 
 

 
30 

A oficina oferecerá sessões de 
Ginástica para Todos em aulas 
síncronas pela plataforma Google 
Meet. As aulas contemplarão 
diferentes tipos de atividades, 
como atividades rítmicas, manejo 
de aparelhos, trabalho de 
flexibilidade, entre outras. 

 

Live de Lian Gong na USP60+ 
 

Responsável Rosa 
Chubaci e Beatriz 

Gutierrez 
Colaboradoras: Profa. 

Ana Maria de 
Souza,Terezinha Kuriqui e 
Maria da Graça Guedes 

Ferreira 

Quarta-feira: das 
10:00 às 11:00 

 

 
80 

Serão oferecidas oficinas com 
movimentos corporais 
utilizando a técnica milenar 
chinesa do Liang Gong. É uma 
promoção de saúde e 
envelhecimento ativo pela prática 
do Lian Gong. 

 

Live de Zouk na USP60+ Profa. Rosa Chubaci e 
Educadora Joana Paula 

Barros 

Quintas-feiras das 
15h às 16h30 

 

30 vagas Promover o envelhecimento 
ativo pela prática do Zouk. 
Trabalhar conexão e 
movimentos circulares como 
meio de ampliar a consciência 
corporal. 

 


