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da

Atividades

CASA

Nessa edição mostramos um pouco das diversas atividades
realizadas na casa. Música, Pintura, Teatro, Terapia
Complementar.

Música
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Aniversariantes
Momentos de celebrar e
agradecer a vida são
importantes; tentamos
sempre envolver os idosos
e a equipe nestas
comemorações.

!
!
!
!
s
n
é
b
a
r
a
P
Marcia Soares
(Nutricionista)
(51 Anos)

Edmar
(Lian Gong)
(34 Anos)

Artesanato
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Fisioterapia

No dia 27/07/2018 o KORU CENTRO-DIA organizou
uma visita com os idosos e profissionais da casa ao
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

Nossa guia foi a JULIA que conduziu o grupo e explicou muito bem sobre a história do teatro e diversas
informações importantes das salas que passamos.
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Na escadaria de mármore italiano da entrada do teatro
foi explicado sobre as esculturas e arquitetura do local, a
distribuição das classes sociais nos andares específicos
separando os mais poderosos dos menos poderosos, e
que as pessoas comuns não frequentavam a casa.

Na sala principal nos sentamos nas cadeiras próximas
ao palco. Conhecemos diversos detalhes da estrutura
interna da sala como a luminária de 1 tonelada, as
pinturas dos personagens gregos no teto da sala e o
significado de cada um deles; o órgão de tubo, camarotes, montagem do palco e muitas outras informações.
Em seguida fomos ao salão Nobre e apreciamos as
pinturas do teto e os detalhes luxuosos que enfeitam
todo o ambiente.
Encerramos o passeio na frente do teatro com toda a
turma posando e aguardando a van para levar de volta ao
KORU.

Ao chegarem no centro-dia estava pronto um delicioso
almoço para todos os participantes, fechando com
chave de ouro mais um alegre passeio da turma do
KORU.

Nesse salão as pessoas fechavam negócios e desfilavam
entre as personalidades presentes que frequentavam o
teatro não apenas para se divertir.
As pinturas foram realizadas pelo Liceu de Artes por isso
não tinham assinatura.

E na atividade a tarde
de Arte-Terapia da Eliza,
ela aproveitou o tema
do passeio e desenvolveu sua atividade com
uma lembrança
caprichada pintada por
eles.

Campanha solidária 2018

No mês de agosto os idosos do Koru dedicaram suas
atividades para o projeto SOLIDARIEDADE NÃO TEM
IDADE.
Junto com os profissionais da casa desenvolveram
diversos artesanatos que podem ser vendidos no bazar
do hospital.
Foram 12 peças diferentes feitas com muito capricho
em oficinas diferentes.
O s m a t e r i a i s u t i l i z a d o s f o ra m v a r i a d o s ,
reaproveitando pedaços de pano, madeira, vasinhos,
meia de seda, pregador, fio de lã, sacolas de algodão crú,
palitos de sorvete, EVA, pano de prato, caixinhas MDF,
ripas de madeira usada.

AGUARDEM AS NOVIDADES
NO PRÓXIMO JORNAL KORU.
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Mas a peça mais importante foi o carinho e esforço de
cada um dos participantes, para que o produto final
refletisse o esmero dedicado na sua confecção.
Tudo feito no ambiente alegre e descontraído que o
grupo compartilha toda vez que vem ao Koru.
Além das peças feitas para o bazar recebemos
diversas doações dos profissionais da casa, idosos,
familiares, amigos e todos os envolvidos na campanha.
Sua divulgação foi através do nosso site, facebook,
jornalzinho e também em parceria com o mercado
TATENO, que disponibilizou seu espaço para deixarmos
uma caixa de coleta de doações durante todo mês de
agosto.

11 5083-2568
www.korucentrodia.com.br

