
ATIVIDADES ESPORTIVAS 
 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Oficina de 
Atividades Físicas 
para Idosos 
 

Linda Massako Ueno 
Pardi 
 

Terças feiras das 
 13h30 às 14h30.   

50 
 

O conteúdo prático da oficina constitui-se de: 
trabalho de consciência do corpo, 
desenvolvimento de equilíbrio para prevenção de 
quedas, capacidades físicas (resistência muscular 
e flexibilidade) e relaxamento. Durante a oficina 
haverá explicações sobre atividade física e 
envelhecimento assim como informações sobre 
importância da prática da atividade física regular 
na atenuação deste declínio. O programa destina-
se a indivíduos (60 anos ou mais) com 
deambulação independente. Os idosos deverão 
responder a um questionário de prontidão para a 
prática de atividades físicas. 
 

Lives de Dança 
Senior na USP 60+ 
 

Rosa Chubaci, 
Beatriz Gutierrez 
 

Segunda-feira das 
10:00 às 11:00  

50 
 

Não é dança de salão. São movimentos corporais 
associados com músicas folclóricas mundiais, 
especialmente desenvolvidas para pessoas com 
60+. O objetivo desta dança, no momento de 
pandemia, é fazer com que os participantes saiam 
do "isolamento social", realizem atividade física, 
possibilitando desta maneira um convívio com 
outras pessoas da mesma faixa etária, 
professores e monitores, mesmo que seja de 
forma on line. 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO VAGAS DESCRIÇÃO 

Live de Lian Gong 
na USP 60+ 
 

Rosa Chubaci e  
Beatriz Gutierrez. 
Colaboradores: 
Terezinha Kuriqui,  
Ana Maria Souza e 
Maria da Graça 
Guedes 
 

Quarta-feira das 
 10h00 às 11h00 

50 
 

Técnica chinesa. São movimentos corporais que 
trabalham respiração, alongamento, equilíbrio e 
emoção. O objetivo desta atividade, no momento 
de pandemia, é fazer com que os participantes 
saiam do "isolamento social", realizem atividade 
fisica, possibilitando desta maneira um convívio 
com outras pessoas da mesma faixa etária, 
professores e monitores, mesmo que seja de 
forma on line. 
 

Ginástica para 
Todos USP 60+ 

Mariana Harumi 
Cruz Tsukamoto 
 

Segundas das 
 08h30 às 09h30.  

50 - divididas em 
duas turmas de 25 
 

O presente projeto tem como objetivo principal 
oferecer a prática da Ginástica para Todos para o 
público idoso, aquele atendido pelo programa 
USP 60+. Trata-se de uma prática inclusiva e 
democrática, que permite a participação de 
qualquer sujeito, independentemente de sua 
condição física ou de suas habilidades. Em 
tempos de pandemia e pós-pandemia, quando a 
realidade da prática de atividades físicas e 
esportivas permanecerá modificada ao longo de 
um intervalo ainda desconhecido,  pretendemos 
através deste projeto ressignificar a prática 
através da construção de canais de comunicação 
com o grupo de idosos inscritos, para que eles 
possam se apropriar de conceitos a ela 
relacionados, ganhar conhecimento que lhes 
permitam apreciá-la, bem como para manter 
laços sociais em tempos de isolamento social.  
As aulas ocorrerão uma vez por semana, com 
duração de 1h, via google meet. Nelas, os 
participantes terão a oportunidade de praticar 
uma série de atividades que estimula o 



 

desenvolvimento de diversas habilidades e 
capacidades - relacionadas às mais variadas 
práticas ginásticas - de forma exploratória e 
criativa.  
 


