
IDEIAS DE ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NAS ILPIS JUNTO AOS IDOSOS





CONSTRUINDO JUNTOS

Este material é fruto do esforço conjunto das equipes técnicas que atuam na linha de
frente do cuidado ao idoso institucionalizado. Tem como objetivo compartilhar sugestões
de atividades a serem desenvolvidas nos lares durante o enfrentamento da pandemia de
Covid-19. As propostas foram elaboradas a partir da participação de representantes das
Instituições de Longa Permanência para Idosos filantrópicas de Belo Horizonte e da Rede 3i
e Natália Ferri, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania, SMASAC/PBH.



HISTÓRIAS DA MINHA VIDA

Estimular o compartilhamento de histórias vividas pelos próprios idosos. Convidar os
idosos a registrarem algo que foi compartilhado por eles mesmos utilizando recursos como
colagem de revistas, ou usando retalhos de tecidos, tintas ou outros recursos que a
instituição possuir.

Por ser uma atividade em grupo, deve possibilitar o distanciamento seguro entre os
participantes.



“ESSE CARA SOU EU”

 Disponibilizar figuras de animais, objetos diversos e de lugares e pedir que
os idosos escolham figuras que os remetam algo, como lembrança ou
cujas características os representam.

 As exposições das imagens podem ocorrer utilizando-se tanto de recursos
físicos (impressões gráficas e gravuras) quanto com recursos virtuais como
tela de computador e projeção (caso a instituição disponha de tais
recursos).



IDENTIDADE

Estimular os idosos compartilharem se entendem o porquê da escolha e significado do 
nome; se alguém mais na família tem esse nome e o que a história dele carrega. Tal 
atividade propõe trazer para o idoso a possibilidade de que ele tenha preservada sua 
história e sua individualidade.



DIÁRIO

Construção de um diário de vida, relatando experiências, ‘um dia de cada 
vez’.

Criar momentos de espiritualidade, (seja individual ou coletivamente sempre 
respeitando as orientações sanitárias previstas) para aqueles idosos que 
queiram exercer sua espiritualidade, independente de religião. Atividades 
que podem garantir inclusive, a melhora da saúde mental desses residentes. 



CONECTADOS

Contato com familiares, amigos, pessoas de convivência via WhatsApp, cartas 
desenhos e bilhetes relatando o dia-a-dia dentro da instituição, considerando 
a infraestrutura de cada unidade. Além disso também pedir, se possível, que 
os próprios colaboradores e voluntários façam fotos e vídeos de mensagens 
aos acolhidos.



VAMOS ENTRAR NA RODA

Roda de conversa onde os residentes possam contar casos quando eles eram 
crianças/jovens adultos e inclusive sobre o momento atual. 

Roda de elogios, fomentar nos idosos o sentimento de gratidão, 
principalmente com os profissionais que estão na linha de frente com ele. 
Dizer coisas positivas, uma forma de reforçar a importância desses 
profissionais.



TODOS JUNTOS

Promover a produção de máscaras de tecido junto com os idosos para que 
eles se familiarizem com este item e compreendem a importância do uso do 
EPI dentro e fora da instituição.



ARRUMANDO A CASA

Propor aos idosos a organização de seus armários e de locais em que estão os 
seus pertences.



O QUE EU VEJO

Realizar oficina fotográfica com os idosos. Ensinar a
manusear a função de tirar foto de celulares ou
maquinas fotográficas digitais, nos casos em que os
idosos não souberem. E estimulá-los a registrar tanto
eventos cotidianos, quanto a identificar outros eventos,
talvez não tão observáveis normalmente: as
dependências da instituição, paisagem vista da janela,
árvore, pássaros, flores etc.



Horta suspensa ou elevada

Oportunizar que os idosos cultivem horta ou plantas. Se a instituição não dispor
de espaço amplo para horta, há alternativa de realizar hortas suspensas, como
em garrafas pet, que ocupam pouco espaço. Mas o importante aqui é estimular
a interação com plantas e cultivos destas.



MANDALA DO OLHO DE DEUS

Esse tipo de mandala é feita com o entrelaçamento de fios
de diversas cores em gravetos ou palitos geralmente de
madeira. A técnica é simples e pode ser feita até mesmo
com palito de dente, ou de picolé.



MANDALA DO OLHO DE DEUS



RESGATE DE RECEITAS 

Compartilhamento de receitas culinárias, e oportunizar a escrita das mesmas (Publicação),
seja pelos próprios idosos ou com o auxilio de outra pessoa. A atividade estimula a
memória, troca de informações, e resgate cultural. Os registros podem resultar em uma
cartilha impressa pela instituição. As receitas, a medida do possível, poderão ser
preparadas pela instituição e servidas aos idosos.

Outra possibilidade é oportunizar que os idosos cozinhem, o que pode ser uma terapia e
tanto para uma quarentena. Com esse tipo de atividade, é possível manter a mente ativa,
trabalhar a coordenação motora, e ainda se deliciar com pratos maravilhosos!



SESSÃO PIPOCA

Realização de sessão de cinema, se for possível de forma coletiva, 
respeitando a distância de segurança.



SOLTA O SOM

Reservar um momento para tocar músicas na instituição, que podem ser
previamente escolhidas pelos idosos ou na impossibilidade de tocar alguma
música especificamente, tocar aquelas que sejam de cantores que ELES
gostam.



Obrigado!
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