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Atividades

CASA

Nessa edição mostramos um pouco das diversas atividades realizadas na
casa. Artes, Fisioterapia, Musicoterapia, Terapia Complementar (jogo de
Boliche), Terapia Ocupacional.
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Aniversariantes
Momentos de celebrar e
agradecer a vida são
importantes; tentamos
sempre envolver os idosos
e a equipe nestas
comemorações.
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Artes
Vitral

Adelia
(87 Anos)

Flor de meia de seda

Alinhavo

Eliza
(54 Anos)

Cesar
(46 Anos)

Silvia
(47 Anos)
Urbano
(79 Anos)

Rafael
(27 Anos)
BOLICHE

FISIOTERAPIA

Rosa
(90 Anos)

Sheila
(42 Anos)

TERAPIA OCUPACIONAL

Sylvia
(85 Anos)
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Carnaval
É inegável a repercussão que as festividades
carnavalescas possuem no nosso país. No Brasil, as
celebrações de Carnaval chegam até nós através dos
portugueses que nos trazem o entrudo, um tipo de
festa que com o passar do tempo vai se
desenvolvendo até chegar ao estilo de festa que
hoje é tão difundida pelo nosso Brasil e pelo mundo
afora.
No decorrer do mês de fevereiro trabalhamos
com nossos idosos, justamente esse tema tão em
evidência. As atividades visaram imergir os idosos no
universo dessa festividade, contando assim com o
resgate da origem dessa festa até os dias atuais,
falando sobre as diversas manifestações e costumes
culturais que variam de região para região em nosso
país e, como a finalização a montagem de um baile.
Os idosos estiveram envolvidos em todo o
processo de elaboração do baile de carnaval, desde
confecção de máscaras e fantasias, até a montagem
e criação de um Samba-enredo. Resgatamos
Marchinhas Carnavalescas, elaboramos rodas
de conversa sobre as letras
trazidas pelas canções e claro,
não faltaram risadas pelos
“causos” trazidos pelos idosos,
que compartilharam com o grupo
algumas de suas peripécias e
extravagâncias que eles fizeram
quando jovens durante essa época.
Esse foi mais um trabalho
elaborado junto da equipe Koru
Centro-Dia, que visou estimular
memória, criatividade, funções
motoras e muito riso e felicidade.
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PASSEIO IBIRAPUERA
No dia 23/02/2018 o KORU participou de um
passeio dentro do viveiro Manequinho Lopes
com a equipe da UMAPAZ, Universidade Aberta
do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, pelo
programa "Aventura Ambiental".
A proposta é sensibilizar as pessoas dos
desafios socioambientais do cotidiano por
meio da observação da natureza e diálogo
entre os participantes.

AGUARDEM AS NOVIDADES
NO PRÓXIMO JORNAL KORU.

O nosso encontro abordou o histórico da
região do Ibirapuera, origem do nome e várias
curiosidades sobre a flora e fauna do parque.
Foi um dia especial no qual todos se
divertiram e curtiram o contato com a natureza,
conhecimentos adquiridos e o gostoso passeio
no parque do Ibirapuera.

11 5083-2568
www.korucentrodia.com.br

