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Nome do curso: 

 CÉREBRO ATIVO NA MATURIDADE + “PROJETO QUINTAL CULTURAL” 
Turma 2 – Educadora Lygia 

 

Objetivo/descrição: AUMENTAR A VITALIDADE DO CÉREBRO 

O curso possibilita ao aluno:  

  Conscientização corporal, visando a capacitação física e mental da pessoa idosa 
gerando autonomia, dinamismo e interação social. 
 

 Conscientizar sobre a importância da função do cérebro e sua responsabilidade em 
relação ao pensamento, linguagem, movimento voluntário, movimento, equilíbrio, 
postura, etc. 
 
 

 Atividades educativas voltadas a: prevenção de agravos à saúde e promoção do 
envelhecimento saudável.  
 

 Desenvolver todo potencial vital, permitindo uma vida plena, feliz e produtiva, utilizando 
de atividades de dinâmica de grupo motivacional, técnicas de estimulação da 
aprendizagem 
 

 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 / diferença entre o envelhecimento bem-sucedido e o 
comum, associado à diminuição gradual das capacidades físicas e mentais em razão de 
perdas nas reservas funcionais dos órgãos e sistemas.  

 Conscientização de que o padrão de vida equilibrado e saudável pode servir como 
preventivo para doenças como depressão, demência e Alzheimer. Exercícios físicos 
relacionados a equilíbrio, coordenação motora e agilidade 
 

 Conscientização da importância de uma alimentação saudável e da prática de exercícios 
periódicos. Trabalhar capacidades como equilíbrio e coordenação, 
 

 Conscientizar os alunos que se reconheçam, ajustem-se à nova  
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 Desenvolver Dança Sênior  
 

 Estimular os sentidos (olfato, paladar, tato, visão e audição) e a memória 
 

 Desenvolver um senso de propriocepção para ser capaz de melhorar o equilíbrio e a 
coordenação motora - Propriocepção é o termo utilizado para nomear a capacidade em 
reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida 
pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais. 
 

 Conscientização quanto aos cuidados necessários com a saúde, alimentação, atividade 
física, prevenção de doenças e acidentes domésticos. 
 

 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: 46h Frequência:  1 dia por semana 

Dias da semana: Terças-feiras 

Horários: das 10h45 às 12h 

Investimento:  Nº de parcelas:  

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

Local: FESC 3 Material :  

Outras informações: -  

 
 


