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NOSSAS VIVÊNCIAS: GRUPO ATIVAMENTE – CASA FREDERICO OZANAN  

           No final do ano de 2017, foi criado o grupo Ativamente, constituído por três educadoras que resolveram contribuir de forma voluntária 

com os idosos acolhidos na Casa Frederico Ozanan, localizada na cidade de Teresina, Piauí. A principal motivação do grupo Ativamente é tirar 

os idosos da sombra, rompendo com a concepção de perceber a terceira idade como uma fase pautada na negatividade e acreditar que eles 

ainda possuem habilidades que precisam ser preservadas e estimuladas.  
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          Foi visível a expressão de alegria, curiosidade e o interesse em aprender logo na chegada dos voluntários, como também maior 

envolvimento por parte dos idosos nas propostas com iniciativa e autonomia e a ampliação das relações interpessoais. As atividades de registro 

mostravam aprimoramento gráfico, além da expressividade oral.  

          Propor atividades pedagógicas aos idosos de forma a estimular as funções cognitivas, favorecendo o retorno ao convívio social e 

superando as limitações emocionais, ambientais e sociais. Ao final, o idoso poderá vivenciar uma melhora na sua qualidade de vida.  

          As atividades pedagógicas serão realizadas semanalmente pelo grupo Ativamente com 15 quinze idosos na faixa etária de 65 a 82 anos 

na Casa Frederico Ozanan, a maioria deles em condição de cadeirante ou alguma outra limitação física. 

          As sessões serão iniciadas de forma acolhedora, com saudações, canto e/ou oração. Em seguida, para dar significado ao tema, será 

contada uma história e propostos questionamentos para estimular a memória dos idosos e favorecer o esclarecimento do desenvolvimento 

das atividades. 

          As seguintes atividades serão desenvolvidas em cada encontro semanal: contação de histórias clássicas e exploração das mensagens 

dos textos, representação através de desenhos ou registro de ideias sobre o tema da história, imitação de gestos e posturas dos 

personagens, manifestação de sentimentos possibilitados pelo conto, troca de mensagens oral ou gestual com os companheiros do grupo, 

pintura livre e releitura de telas e montagem de sequência lógica e quebra-cabeça. 

          Essa experiência proporcionou muitos ensinamentos: acreditar no potencial de cada pessoa, independente da sua idade ou características físicas. 

Aqueles idosos que se mostravam tímidos, sem motivação para sorrir e interagir com os companheiros, ao final do primeiro ano já manifestavam todos os 

seus sentimentos e tinham mais alegria no seu viver. Ao final de cada ano, acontece o momento mais esperado, que é a exposição dos trabalhos para 

contentamento de todos os integrantes. Em 2020, a pandemia do novo corona vírus interrompeu os encontros presenciais do grupo.  

Figura 3: Inspirado no poema de Cora Coralina “Colcha 
de retalhos”, atividade realizada com os idosos de 
escolha de retalhos para confecção de quadro.  

Figura 4: Exposição e releitura de telas 
pintadas pelos idosos.  


