
ATIVIDADES CULTURAIS 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO PERÍODO VAGAS 
 

Coral 60+ 
 

Maria Eliza Mattosinho 
Bernardes 
 

O Coral  60+ busca proporcionar vivências 
com a música à comunidade interna e externa 
da Escola de Artes Ciências e Humanidades 
- USP Leste, tendo como repertório a música  
brasileira. O foco da atividade do coral é o 
bem- estar de seus participantes, assim como 
proporcionar um campo de socialização. No 
que se refere à saúde o Coral 60+ tem como 
finalidade criar estratégias para a 
preservação e o desenvolvimento de funções 
psíquicas superiores como atenção, 
memória, percepção, emoção entre outras. 

Quarta-feira   
14h - 15:30h  

ilimitadas 
 

Química, pigmentos e 
origami: qual a relação 
 

Miriam Sannomiya 
 

A atividade será dividida em 3 partes: a) 
conteúdo histórico dos pigmentos e suas 
aplicações, b) Extração de pigmentos 
vegetais, demonstração de separação dos 
pigmentos e aplicação em papel sulfite. c) A 
oficina de dobradura em papel (origami) os 
participantes devem utilizar o sulfite produzido 
na atividade anterior. 
 

Três quartas-feiras 
consecutivas:06, 13, 
20/10 das  
14:00 às 18:00h. 
 

 

Teatro em casa 
 

Meire Cachioni e  
Rogério Pimenta 
 

Práticas de jogos teatrais, pelo google meet, 
e criação de cenas para serem produzidas 
em vídeo e/ou apresentadas através de 
lives. Os participantes serão orientados nas 
gravações das cenas, cada um em sua casa. 
 

Terça-feira das  
10h às 12h –  
início: 17/08  -  
final: 30/11 
 

Ilimitado 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO PERÍODO VAGAS 
 

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 
 

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. 
 

Quartas-feiras no 
período das 
10h00 às 12h. 
 Data de inicio 
15/09/2021 à 
17/11/2021 
 

30 
 

Palestra: Cuidados com a 
Saúde do Cérebro no 
Envelhecimento. 
 

Profa. Dra. Thais Bento 
Lima da Silva 
 

Apesar do cérebro não ser um músculo, se 
ele não receber estímulos, pode atrofiar e se 
exercitado, é capaz de desenvolver-se e ter 
as suas habilidades potencializadas. Quanto 
mais usamos o cérebro com práticas como a 
estimulação cognitiva, melhor ele funciona e 
mais protegido ficará. Neste encontro 
objetiva-se apresentar hábitos de vida 
saudáveis e atividades que possam auxiliar 
na neuroproteção contra o desenvolvimento 
de demências como a Doença de Alzheimer. 
Visa refletir também, sobre a importância dos 
cuidados para o envelhecimento saudável, 

Palestra, de 
encontro único a ser 
realizada no dia: 
08/09/2021, às 
10h30-12h.00 
 

Todos os 
interessados 
poderão se 
inscrever. 
 



no mês mundial de Conscientização da 
Doença de Alzheimer, que é o mês de 
setembro. 
 

BEM-ESTAR 60+ 
 

Luiz Menna Barreto 
Eva Betinni 
 

Dez encontros semanais com assuntos 
variados, com um encontro temático por mês 
escolhido pelo grupo. Em todos os encontros 
haverá atividade fixa contendo exercícios 
para manter a mente ativa na aula e como 
tarefa extra aula. 
 

4a.feira  
Horário:  
15h às 16h30min                                                        
Datas: Abertura 
11/08. Demais 
aulas: 01/09, 08/09, 
15/09, 22/09, 29/09, 
06/10, 13/10, 20/10 
e 27/10. Encontro 
de confraternização: 
08/12/2021 
 

40 
 

Idosos On-line 
 

Lilian Cliquet 
 

Aulas em formato on-line sobre uso de 
smartphones com teoria e prática  
 

Sextas - Feiras  
 de 20/08 à 03/12 
Iniciantes: 
 8:00  - 10:00 
Intermediário: 
 8:00- 10:00hs 
Avançado: 
 10:30- 12:30 
Master:  
10:30 - 12:30 
 

Iniciantes: 
20; 
Intermediário: 
20; 
Avançado: 
30: Master: 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO PERÍODO VAGAS 
 

RODAS DE ESCUTA:  
DESCOBRINDO AS 
MINHAS PÉROLAS 
 

Prof. Dra. Dora Mariela 
Salcedo Barrientos  
 

As Rodas de escuta 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). A mesma que 
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.  

Terça-feira 
(quinzenalmente): 
10/08; 24/08; 14/09; 
28/09; 19/10; 09/11; 
23/11 
15h às 16:30h 
 10/08 a 30/11 
 

25 
 

Edição de vídeo - noções 
básicas 
 

Maria Luisa Trindade 
Bestetti e Rogério 
Pimenta 
 

Apresentar ferramentas básicas para edição 
de vídeo. Finalizar a atividade com vídeos 
editados pelos participantes 
 

Quinta-feira  
das 10h às 11h30  
26/08 a 21/10 
 

20 
 

Clube de Leitura 6.0 
 

Coordenador Geral: 
Galeno Amorim; 
Coordenadora Executiva: 
Tatiana Brechani 
 

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. 
 
Antes da pandemia, as reuniões dos clubes 
eram presenciais. Com o início do 
isolamento social, os encontros passaram a 
ser realizados de modo virtual, por meio do 
google.meet. 
 

Quarta-feira, das 
14h00 às 15h00.  
 

20 
 



Cada clube lê um livro por mês e se reúne 
semanalmente para falar sobre a leitura feita.  
 
Os livros indicados pela mediadora de leitura 
são encontrados na biblioteca virtual do 
projeto, que dá acesso a um acervo de mais 
de 20.000 títulos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimulação de memória 
 

Beatriz Aparecida Ozello 
Gutierrez, Rosa Yuka 
Sato Chubaci; Thaís 
Bento da Silva 
 

Serão realizados doze encontros virtuais 
onde serão realizadas tarefas visando 
propiciar melhorias na memória de longo e 
curto prazo por meio de atividades cognitivas  
para colaborar com a promoção do bem-estar 
e melhorar a qualidade de vida das pessoas 
idosas; impulsionar a criatividade em diversas 
esferas; intensificar a independência e 
autonomia dos participantes. 
 

Segundas-feiras 
Horário –  
das 8 às 10 h. 
Início – 23/08/2021 
Término – 
08/11/2021 
 

50 vagas 
 

Oficina de Psicologia e 
Bem-Estar 
 

Thiago Vasconcellos 
 

Estimular bem-estar e os recursos de 
psicológico e emocionais para lidar com as 
diversidades da velhice. 
 

 (terças-feiras de 
14h00 às 15h30). 
31/08/21 à 09/11/21. 
 

40 
 

Plantão Psicológico 
 

Thiago Vasconcellos 
 

Proporcionar acolhimento e orientação a 
pessoas idosas diante de uma queixa. 
 

Dia e horário 
semanal: a ser 
definido 
 

5 vagas 
semanais.  
 

Clube Tetéia: Educação 
ambiental no Parque 
Zoológico de São Paulo 
 

Rosa Chubaci e Katia 
Rancura 
 

São oficinas virtuais de educação ambiental  
no parque Zoológico de São Paulo. 
Sãorealizadas lives pelo facebook sobre 
diversos aspectos dos animais do Zoologico 
como ambiente, alimentação, saúde, lazer, 
preservação, entre outros. 
 

quinzenal –  
quarta-feira.  
14:00 às 15:00. 
 

20 
 

Live de Atividade YURA 
(Técnica japonesa) de 
musicalização para 
idosos. 
 

Rosa Chubaci e Beatriz 
Gutierrez 
 

É uma live que realizamos desenvolvendo o 
canto e a utilização de instrumentos 
musicais. O Modelo YURA tem origem no 
Japão e engloba o YURA Yoga, o 
movimento corporal e a música. Tem o 
objetivo de estimular a memória, a voz, o 
movimento corporal e a interação social. 
 

Quarta-feira, das 
11:00 às 12:00. 
início:11/08/2021 e 
término: 15/12/2021. 
 

40 
 



Sênior English 
 

Heloísa Viali da Silva 
 

Serão desenvolvidas aulas de inglês on-line 
para os idosos que desejarem expandir seus 
conhecimentos e aprender um novo idioma.  
As aulas serão desenvolvidas por duas 
alunas da Graduação de Gerontologia 
(Heloísa e Júlia), monitoradas pela Profª Drª 
Meire Cachioni, por meio da plataforma do 
Google Meet; abrangendo conteúdos básicos 
e avançados da língua inglesa, promovendo 
durante as aulas um ambiente inclusivo e 
acolhedor, onde os participantes se sentirão 
confortáveis e dispostos a aprender por meio 
de exercícios de fixação, diálogos, 
explicações teóricas, conversação, entre 
outros.  
As aulas terão como objetivo atender a 
demanda dos idosos que tiverem interesse 
em expandir seus conhecimentos no que diz 
respeito a um novo idioma, sendo uma 
proposta inclusiva que agregará muito, tendo 
em vista os impactos positivos na autonomia 
dos mesmos.  
Também temos como foco a democratização 
do conhecimento, visto que a demanda é 
grande e poucas são as iniciativas com essa 
abordagem. 
 

Serão realizados 
encontros todas as 
terças-feiras e 
sextas-feiras, das 
9:00 às 10:00 horas 
da manhã, tendo 
como dia inicial 
17/08 (terça-feira) e 
dia final 10/12 
(sexta-feira) 
 

40 vagas. 
 

Oficina de Turismo Social 
"Virtual" – Para Além de 
São Paulo (Terceira 
Edição) 
 

Prof. Marcelo Vilela de 
Almeida e equipe de 
monitoras(es) 
 

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

Quinzenalmente às 
quintas-feiras, das 
10h às 12h, de 
19/08/2021 a 
09/12/2021 
 

250 
 


