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RESUMO
Cada vez mais observamos um aumento no número de idosos que estão
procurando residir em casas de repouso. Para que estas pessoas se sintam
acolhidas e confortáveis em suas novas moradias, as atividades trabalhadas
nessas instituições geralmente são diferenciadas e muitas não são similares as
de asilos. Por isso para que essa transição possa ser tranquila e a nova
moradia seja aceita é necessário que eles não se sintam ociosos o que vai
resultar em lembranças dos entes queridos e que pode representar o
encadeamento de pioras neurológicas, psicológicas e fisiológicas. Pensando
nisso, o objetivo desde trabalho foi o de relatar quais atividades foram
trabalhadas no período de sete meses em uma casa de repouso em Maringá.
Entre as atividades ministradas estão a ginástica laboral, exercícios funcionais,
dança, atividades lúdicas e recreativas praticadas por doze idosos de ambos os
sexos, as aulas foram ministradas três vezes por semana com duração de duas
horas cada. Pensando no período que ocorreram as aulas, percebemos uma
melhora significativa observada desde o começo das aulas até o momento,
isso é identificado quando conversamos com os idosos e com os funcionários
da instituição. Dessa forma, as atividades ministradas foram capazes de
provocar alterações de valores pessoais e sociais, possibilitar uma melhora
visível e uma descoberta motivacional, demonstrando ser um ponto chave para
garantir a longevidade e prevenindo e desacelerando o desenvolvimento de
patologias de ordem neural e psicológica.
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