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Nome do curso: 

 CAMINHADA & ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS + 
“PROJETO QUINTAL CULTURAL” 

 
Turma 1 – Educadora Lygia 

 

Objetivo/descrição: 

 Estimular a mudança de hábitos para a garantia da melhoria da saúde e da qualidade de 
vida de adultos e idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade. 

 Andar regularmente reduz o risco de ataques cardíacos e doenças cerebrovasculares. 
Além disso, reduz o colesterol LDL (ruim e aumenta o HDL (bom). A proposta 
é incentivar a caminhada de pelo menos 30 minutos todos os dias.  

 As atividades são planejadas em grupo, porém seus objetivos respeitam a 
individualidade biológica de cada participante.  

 Os benefícios da caminhada para o cérebro após uma caminhada alguns neurônios 
são ativados, sendo que estes inibem a atividade nervosa das células, ou seja, a 
caminhada mantém o cérebro e o restante do corpo em um estágio de calmaria. As 
pessoas idosas tendem a perder massa do hipocampo e a caminhada se torna uma 
forma de manter essa região com uma performance desejável.  

 Atividade educativa voltada a prevenção de agravos à saúde e promoção do 
envelhecimento saudável. 

 Através do Projeto “Quintal Cultural” possibilitar, contato com atividades variadas, 
como:  atividades culturais; artísticas; lazer; intelectuais e sociais em suas diversas 
manifestações. Estimular o desenvolvimento de processos reflexivos e estratégias 
afetivas, cognitivas e comportamentais 

Conteúdo programático: 

 Socialização / Conscientização sobre mudança de hábitos e da importância da atividade 
física para um envelhecimento saudável. 

 Conscientização da Melhora o sistema circulatório evitando doenças cardiovasculares  

 Conscientização da importância da prática de exercícios periódicos. Para trabalhar 
capacidades como equilíbrio e coordenação, 

 Conscientizar os alunos sobre a liberação de uma maior quantidade de endorfina no 
corpo, hormônio responsável pela sensação de alegria e relaxamento  

 Desenvolver Dança Sênior  

 Melhorar o equilíbrio e a coordenação motora –  

 Conscientização quanto aos cuidados necessários com o envelhecimento saudável – 
priorizando informações sobre a saúde, alimentação, atividade física, prevenção de 
doenças e acidentes domésticos. 

 Palestras Educativas bimestrais com profissionais da área da saúde. 

Público Alvo: adultos acima de 40 anos 

https://tourlife.com.br/o-reflexo-do-estresse-em-doencas-cardiovasculares/
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Pré-requisitos: 

 Escolaridade mínima: 5º. Ano Ensino Fundamental antiga 4ªsérie. 

Carga horária: 44h Frequência:  1 dia por semana 

Dias da semana: Segundas-feiras 

Horários: das 17h às 18h 

Investimento:  Nº de parcelas:  

Nº mínimo de pessoas: 4 Nº máximo de pessoas: 10 

Local: FESC 1 Material :  

Outras informações: -  

 
 


