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Nome do curso: 

 EXERCITANDO A MEMÓRIA + “PROJETO QUINTAL CULTURAL” – 
 

Turma 1 – Educadora Lygia 
 

Objetivo/descrição: 

O curso possibilita ao aluno:  

 Desenvolver Habilidades cognitivas essenciais para um cérebro saudável. 

  Exercitar diversas capacidades mentais a fim de otimizar o desempenho global. Raciocínio 

Verbal; Raciocínio Visual; Raciocínio Numérico; Criatividade; Memória de curta e longa 

duração; Funções motoras.  

 Melhorar o desempenho da memória e a capacidade de aprendizagem. 

 Prevenir transtornos cognitivos associados ao envelhecimento. 

 Exercícios trabalhados nas aulas e em casa. Obs.: Nada é obrigatório! 

 

  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 de que o padrão de vida equilibrado e saudável pode servir 

como preventivo para doenças como depressão, demência e Alzheimer. 

 Conscientizar sobre a importância de atividade física em relação ao equilíbrio, coordenação 

motora, agilidade, etc. 

 Conscientização da importância de uma alimentação saudável e da prática de exercícios 
mentais periódicos. 

 Conscientizar sobre os principais fatores prejudiciais ao cérebro  

 Desenvolver Dança Sênior  

 Estimular as habilidades cognitivas como foco, atenção, concentração, raciocínio lógico, 
memória, etc. 

 Desenvolver exercícios de atenção  

 Desenvolver exercícios de concentração  

 Desenvolver exercícios de raciocínio lógico 

 Desenvolver exercícios de memorização onde as informações antigas e novas se conectam 
e são fortalecidas 
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Exercícios trabalhados nas aulas e em casa: 

* Raciocínio Verbal: linguagem, palavras, anagramas, jogos, funções cognitivas, fluência verbal, 
compreensão, estimula o lado esquerdo do cérebro; 

* Raciocínio Visual: aprendizagem visual, linguagem corporal, atenção, fisionomia, memória 
fotográfica; 

* Raciocínio Numérico: números, lógica, racionalidade, argumentação; 

* Criatividade: imaginação, pensamento lateral, surgimento de novas ideias, ser flexível, encontrar 
novas alternativas para um mesmo problema, estimula o lado direito do cérebro; 

* Memória de curta e longa duração: conhecimentos gerais, imagem mental, associações, órgão 
dos sentidos, aprendizagem. 

 Palestras Educativas semestral com profissionais da área da saúde  

Público Alvo: adultos acima de 40 anos 

Pré-requisitos: 

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

Carga horária: 66h Frequência:  1 dia por semana 

Dias da semana: Segundas-feiras 

Horários: das 8h às 9h45 

Investimento:  Nº de parcelas:  

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

Local: FESC 1 Material : 

Outras informações: -  

 
 


