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Oi, esperamos que você esteja bem!
O Diário de Bordo é um material para apoiar sua experiência durante o Pro-
grama Educativo. Nele, compartilhamos uma série de atividades que comple-
mentarão os exercícios que você realizará nessa jornada de aprendizagem. 

Esse material enriquecerá os debates e as produções realizadas em conjunto 
com o grupo. Por isso, é importante realizar as atividades, trocar com colegas, 
amigos e familiares e refletir muito sobre cada desafio proposto. O(a) educa-
dor(a) orientará você sobre quando e como realizar cada atividade.

A concepção do Programa Educativo surgiu a partir de um projeto realizado em 
2020, chamado Rede Bem-Estar, entre o Instituto Tellus, o Conselho Estadual 
do Idoso de São Paulo, a Brasilprev e um Núcleo de Convivência de Idosos do 
Estados de São Paulo, chamado Liga Solidária. 

O projeto foi feito coletivamente, por meio de uma série de conversas e escu-
tas com a população idosa e com especialistas na área, e tinha como objetivo 
desenvolver ações que proporcionam a ampliação e o aprimoramento da 
relação entre pessoas idosas e seus acompanhantes - familiares, amigos 
e cuidadores - no intuito de contribuir para um cuidado mais adequado 
e protetivo dessa população. 

Um dos resultados do projeto é esse Programa de que você está participando. 
Nele, desenvolveremos uma série de habilidades para fortalecer essas rela-
ções. No primeiro módulo, você entrará em contato com informações sobre 
envelhecimento e velhice, e realizará uma série de atividades para valorizar 
ainda mais sua memória, autoestima e seus sonhos. Em seguida, vamos apro-
fundar vínculos entre o grupo e seus amigos e familiares. Por fim, o Programa 
desenvolverá o protagonismo do grupo a partir de uma atividade de interven-
ção urbana. 

Você pode conferir mais sobre o Programa educativo e os outros resultados 
do projeto em www.redebemestar.com.br. 

Aproveite muito essa experiência!
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Começamos a construir, desde o início da vida, as nossas 
histórias. A cada pequeno passo dado, a cada lição apren-
dida, amadurecemos. Nossas vivências e trajetórias nos 
moldam e direcionam para o que somos agora. Já fomos 
jovens, já fomos adultos e agora somos velhos.

Temos voz e somos fortalezas potentes, vínculo entre passa-
do e futuro. Carregamos em nós as recordações dos nossos 
territórios, das nossas famílias e do nossos amores, e agora 
buscamos espaços para compartilhar essa sabedoria. Não 
podemos ser invisíveis! Queremos contar nossas histórias 
e preservar nossa autonomia!

Somos guardiões das memórias afetivas de tudo que vive-
mos e queremos compartilhá-las. Vamos juntas e juntos 
construir relações de afeto entre gerações? Te esperamos 
pra mais essa jornada!

MANIFESTO
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Atividade 1:
Vamos bater papo? 

|  para fazer em casa e 
trazer para o próximo encontro

CONVERSE COM ALGUÉM SOBRE UM 
FATO MARCANTE QUE VIVERAM JUNTOS 

Essa pessoa pode ser sua família, amiga ou ami-
go, vizinha ou vizinho. Se der, tente descobrir 
algum elemento novo, engraçado ou interes-
sante que você tinha esquecido e que pode ser 
compartilhado no próximo Encontro!

Algumas pistas de como você pode guiar a conversa:

1. Conte sobre o Programa Educativo de que você está participando e 
como foi o primeiro Encontro

2. Conte sobre os fatos marcantes das pessoas que foram comentados 
no Encontro e aquele que você escolheu

3. Pergunte a essa pessoa se ela se lembra desse fato e peça para que 
ela conte, do jeito dela, essa mesma história

REGISTRE O RESULTADO DESSA CONVERSA, DA FORMA 
 QUE PREFERIR

O que você sentiu? O que essa conversa trouxe a você que complementou  
a história sobre o fato marcante? 

MÓDULO 1
ENCONTRO
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REGISTRE COMO SE SENTIU DURANTE ESSA ATIVIDADE,  
DA FORMA QUE PREFERIR

DECORE CADA ETAPA DA SUA VIDA, DE ACORDO COM O QUE ELA 
REPRESENTA PARA VOCÊ! 

Lembre-se de cada um desses períodos: das sensações, acontecimentos e 
marcos. Se quiser, use diferentes cores, recortes de jornal ou revista, frases, 
nomes. Tudo que for importante para você e que represente sua história em 
cada momento da vida.

|  depois da atividade

1 de 4

Atividade 2:
A minha linha do tempo 

|  para fazer em sala

MÓDULO 1
ENCONTRO
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Atividade 2:
A minha linha do tempo 

|  para fazer em sala

MÓDULO 1
ENCONTRO
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Atividade 2:
A minha linha do tempo 

|  para fazer em sala

MÓDULO 1
ENCONTRO
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Atividade 2:
A minha linha do tempo 

|  para fazer em sala

MÓDULO 1
ENCONTRO
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PASSO 1: DECORE ESSA SILHUETA DA MANEIRA COMO VOCÊ SE VÊ 
HOJE! 

Se quiser, use diferentes cores, recortes de jornal ou revista, frases, nomes. 
Tudo que for importante para você.

MÓDULO 1
ENCONTRO

3

Atividade 3:
Como eu me vejo hoje? 

|  para fazer em sala

1 de 2

VELHICE
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PASSO 2: AGORA, ENTREVISTE A SUA DUPLA PARA COMPARTILHAR 
EXPERIÊNCIAS! 

Separamos algumas perguntas que podem orientar essa conversa:

1. Conte um pouco sobre a silhueta que você desenhou. O que representam 
as cores, os recortes, as palavras escritas? Como você se sentiu ao decorar 
essa silhueta?

2. Como você acha que poderia mudar essa silhueta? Você acha que alguma 
coisa poderia ser melhor? O que poderia ser diferente na sua silhueta e, 
consequentemente, na sua vida? 

3. O que você gostaria de fazer nos próximos anos? Você tem algum sonho?

REGISTRE COMO SE SENTIU DURANTE ESSA ATIVIDADE,  
DA FORMA QUE PREFERIR

MÓDULO 1
ENCONTRO
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Atividade 3:
Como eu me vejo hoje? 

|  para fazer em sala

2 de 2
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REFLITA SOBRE O SONHO QUE COMPARTILHOU NA ENTREVISTA 
EM SALA, E ESCREVA OU DESENHE ABAIXO TRÊS ELEMENTOS DE 
QUE VOCÊ PRECISA PARA CONCRETIZÁ-LO! 

REGISTRE O RESULTADO DESSA ATIVIDADE,  
DA FORMA QUE PREFERIR

O que você sentiu? Quais foram as soluções trazidas pelos(as) seus (suas) co-
legas? Se quiser, anote o nome junto à ideia ou presente de cada um(a) para 
construção da sua rede de amigos(as). 

|  para fazer em sala

Atividade 4:
Qual o meu sonho?  

|  para fazer em casa e 
trazer para o próximo encontro

MÓDULO 1
ENCONTRO
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VAMOS OBSERVAR AS COMUNICAÇÕES QUE ACONTECEM NO SEU 
DIA A DIA? 

Gostaríamos de propor um exercício de observação e reflexão. O assunto do 
encontro foi comunicação, não é mesmo? Vimos que existem diferentes for-
mas de se comunicar: com a voz, com o olhar, com o corpo… e todas elas são 
importantes para se passar uma mensagem. 

E agora, vamos explorar mais sobre como nos comunicamos no nosso 
dia a dia?

Nos próximos dias, observe algumas conversas que acontecem ao seu redor e 
anote o que você pensou no espaço abaixo. Pode ser um bate-papo com uma 
pessoa da rua ou uma conversa com alguém da sua família. 

Tente observar as seguintes situações:

• durante a conversa, todo mundo pôde falar e se entender

• durante a conversa, as pessoas se interrompiam e falavam juntas

• pessoas que não falaram, mas conseguiram realizar uma atividade juntas

REGISTRE O RESULTADO DESSA CONVERSA, DA FORMA QUE 
PREFERIR

Você percebeu a diferença entre as situações? Em alguma das conversas havia 
alguém feliz? Alguém estava triste? O que você sentiu ao observar esses tipos 
de conversa? Qual foi seu maior aprendizado?

Atividade 5:
Comunicação  
no dia a dia 

|  para fazer em casa

MÓDULO 2
ENCONTRO
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Atividade 6:
Show de talentos 

|  para fazer em casa e 
trazer para o próximo encontro

VAMOS COMPARTILHAR NOSSOS TALENTOS? 

Para o próximo encontro, vamos dividir com todas e todos aquilo que fazemos 
bem e que nos dá prazer! :)

Pode ser uma receita gostosa, uma roupa que você se orgulhou de ter feito, 
um livro que você leva em rodas de leituras, enfim. As ideias são muitas! Pen-
se naquilo que você se sente muito feliz realizando, e traga para a sala para 
contar um pouco sobre a sua história com esse talento!

REGISTRE AQUI SUAS REFLEXÕES SOBRE O SHOW DE TALENTOS, 
DA FORMA QUE PREFERIR

Como foi o dia? De qual talento do grupo você mais gostou? Como foi sua pre-
paração para a apresentação? Como você estava se sentindo antes do show 
de talentos? O que você pensou quando compartilhou seu talento com os 
outros participantes? Como você se sentiu durante e depois de compartilhar 
seu talento com o grupo? Qual foi seu maior aprendizado?

MÓDULO 2
ENCONTRO
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|  depois do encontro
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REGISTRE AQUI SUAS IDEAIS,  
DA FORMA QUE PREFERIR

Pensando sobre o que já vivenciamos, o que você acha que poderia ser feito 
na Organização? Há algo que o grupo poderia realizar para melhorar o dia a 
dia de todos que passam por aí? Pode ser uma ação única, uma atividade con-
tínua, um exercício voluntário ou mesmo uma sugestão que pode ser levada 
para a administração melhorar sua rotina.

VAMOS PENSAR NO QUE PODERÍAMOS CRIAR NA ORGANIZAÇÃO 
DE QUE VOCÊ FAZ PARTE? 

No próximo encontro, iremos pensar e criar uma atividade na sua Organização 
que traga alguns dos conhecimentos que a gente vem explorando ao longo do 
nosso Programa Educativo. O que seria legal ver acontecendo por lá?

Atividade 7:
Gerador de ideias  
para a Organização 

|  para fazer em casa

MÓDULO 2
ENCONTRO
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Esperamos que você tenha gostado das referências de intervenção nas cida-
des compartilhadas no vídeo da Natalia Garcia e da atividade de mapeamento 
dos espaços do seu bairro. Agora, temos um breve desafio para você pensar 
melhor nessas possibilidades de intervenção que seu grupo vai realizar du-
rante o programa educativo. Você pode responder tanto por escrito quanto 
em áudio ou vídeo:

Para você, qual espaço mapeado 
no exercício pode ser o mais legal 
para fazermos uma intervenção?

Por que é legal fazermos algum 
projeto nesse lugar?

Qual o aprendizado mais interessante sobre envelhecimento e velhice 
que você teve no curso e que as pessoas que frequentam esse espaço 
poderiam aproveitar?

MÓDULO 3
ENCONTRO
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Atividade 8:
Possibilidades de  
atuação no bairro 

|  para fazer em casa e 
trazer para o próximo encontro
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Quer contar mais sobre qual foi a sua ideia?

Que tipo de ação você gostaria de fazer para compartilhar seus apren-
dizados com essas pessoas?

Dança

Teatro

Cartazes

Momento de perguntas e respostas

Outro. Qual?

MÓDULO 3
ENCONTRO
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Atividade 8:
Possibilidades de  
atuação no bairro 

|  para fazer em casa e 
trazer para o próximo encontro
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É hora de explorar o espaço que vai receber a intervenção do seu grupo! 
Criamos um material que vai ajudar você a guiar esse momento de conhecer 
melhor o local e as pessoas:

Qual papel você vai simular durante a exploração?

Usuário  
do espaço

Entrevistador/ 
Conversador

Observador/ 
Só estou de olho

Dicas de acordo com o papel que você assumiu

Usuário  
do espaço

• Atue como se fosse realmente uma pessoa comum usando 
o espaço para entender na pele o que essas pessoas vivem

• O que mais marcou você positivamente e negativamente 
nessa experiência?

• Pensando em como as pessoas usam esse espaço, quais as 
possibilidades de ação que podemos realizar para melhorar 
a experiência e compartilhar aprendizados sobre envelhe-
cimento e velhice?

Observador 
Externo

• Como as pessoas usam esse espaço?
• O que você sentiu enquanto fazia a observação?
• Pensando em como as pessoas usam esse espaço, quais as 

possibilidades de ação que podemos realizar para melhorar 
a experiência e compartilhar aprendizados sobre envelhe-
cimento e velhice?

Entrevistador • As perguntas dependem do espaço escolhido, mas ative seu 
modo “curioso(a)” e faça perguntas que façam você entender 
melhor a experiência das pessoas nesse lugar

• Pensando em como as pessoas usam esse espaço, quais as 
possibilidades de ação que podemos realizar para melhorar 
a experiência e compartilhar aprendizados sobre envelhe-
cimento e velhice?

Atividade 9:
Ficha de Exploração  
do Território 

|  para fazer em sala

MÓDULO 3
ENCONTRO
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Esperamos que tenha gostado da atividade da intervenção! 

REGISTRE AQUI O QUE VOCÊ SENTIU, DA FORMA QUE PREFERIR

Conte como você se sentiu, o que foi mais marcante e como isso vai repercutir 
no seu cotidiano

Agora, para fecharmos essa experiência, faça um registro em texto, áudio ou 
vídeo contando como foi fazer o Programa e envie para o(a) educador(a). 
Nesse relato, vale compartilhar:

• Seu nome e idade

• Como foi o curso para você?

• Qual foi seu maior aprendizado?

• Como você vai levar o tema do envelhecimento e da velhice para outras 
pessoas, a partir de agora?

Atividade 10:
Depoimento sobre  
o curso  

|  para fazer em casa

MÓDULO 3
ENCONTRO
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Como continuar esse movimento em favor do envelhecimento 
e da velhice depois dessa experiência que vivemos juntos? 

Você pode ser protagonista nas situações cotidianas - em conversas no mercado, 
pontos de ônibus e com amigos e familiares. Outro caminho é você começar a 
atuar como cidadão nos espaços públicos criados para participação popular.

O conselho participativo é uma das ferramentas garantidas na Constituição 
Federal, que possibilita que os cidadãos participem ativamente das questões 
de políticas públicas do país. Ele tem o objetivo de propor, fiscalizar, controlar e 
deliberar as questões referentes às políticas públicas de temáticas específicas. 

Além dos conselhos da pessoa idosa, também existem outros grupos oficiais 
que atuam em áreas como Saúde, Assistência Social, Educação, Criança e Ado-
lescente, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Turismo, Habitação, Transporte, 
entre outras. Esses temas são debatidos tanto por representantes do Poder 
Público quanto com a Sociedade Civil. Os conselhos acontecem nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. São instrumentos fundamentais de participação 
da população nas funções governamentais, principalmente no nível Municipal.

O Portal Politize! explica a importância dos conselhos municipais: “Muitas 
vezes, é o Conselho Municipal de cada área que aprovará uma lei ou ação 
que o Estado queira tomar sobre determinado assunto. Portanto, quando os 
conselhos existem, a deliberação de novas ações do poder público passa por 
um grupo composto por representantes da sociedade civil antes de realmente 
ser implantado”. 

Agora que você completou o curso e realizou uma intervenção no território, 
fica a pergunta:

ATUAÇÃO EM CONSELHOS PARTICIPATIVOS
MATERIAL COMPLEMENTAR

COMO CONTINUAR ATUANDO A FAVOR DO 
ENVELHECIMENTO E DA VELHICE NO SEU BAIRRO

REDE BEM ESTAR



COMO PARTICIPAR DOS ENCONTROS
As reuniões dos conselhos são realizadas em locais de fácil acesso para o 
público - muitas vezes, em prédios públicos - e devem acontecer em horários 
que as pessoas possam comparecer. Também é importante destacar que 
é altamente recomendado que os conselhos compartilhem informações 
básicas dos encontros com antecedência.

O Guia Prático para a criação de Conselhos e Fundos Estaduais e Munici-
pais de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, produzido pelo Ministério de 
Direitos Humanos, compartilha: “Qualquer pessoa, organização governa-
mental, entidade da sociedade civil ou todas em conjunto podem propor 
e/ ou promover ações para criação de um Conselho Estadual ou Municipal 
de Direitos da Pessoa Idosa. Basta ter vontade e se dispor a dar o primeiro 
passo na ativação do processo, por meio da mobilização de outras pessoas 
e entidades interessadas na promoção dos direitos da pessoa idosa”.

São Paulo conta com um conselho bastante ativo e estruturado, que você 
pode conferir na página do Grande Conselho Municipal do Idoso no site da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Se sua cidade não contar com um conse-
lho da pessoa idosa, vale conferir as orientações do Guia do Ministério de 
Direitos Humanos. Qualquer pessoa, organização governamental, entidade 
da sociedade civil pode fazer algo. Vamos nessa? 

PARA SABER MAIS: 

https://www.politize.com.br/conselhos-municipais-fatos-importantes/

https://www.mdh.gov.br/biblioteca/pessoa-idosa/cartilha-quer-um-
conselho-guia-pratico-para-a-criacao-de-conselhos-e-fundos-estaduais-e-
municipais-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-idosa/view

https://www.youtube.com/watch?v=uFT8C16jUl0

https://www.youtube.com/watch?v=Bc5YLcue_EA

QUER SE APROFUNDAR NO TEMA COM UM CURSO?

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/150

ATUAÇÃO EM CONSELHOS PARTICIPATIVOS
MATERIAL COMPLEMENTAR
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Esperamos que tenha gostado da experiên-
cia. Agora, é sua vez de repercutir tudo que 
aprendeu sobre envelhecimento, velhice e 
sobre você mesmo(a) para o mundo!

Se quiser se aprofundar mais nessas temáticas 
e conhecer as novidades sobre o universo das 
pessoas idosas no Brasil, acompanhe o site 
www.redebemestar.com.br

Abraços e seguimos juntas e juntos!

REDE BEM ESTAR


