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O Projeto ATI de Carapicuíba é uma parceria da Alelo, Prefeitura de Carapicuíba/CMIC e ONG

Conexão e preconiza “que ter qualidade de vida na terceira idade não se resume apenas em ter

saúde. É preciso, além disso, continuar ativo fisicamente, fazer novas amizades e conviver em

sociedade”. 

Projeto Academia da Terceira Idade

INTRODUÇÃO



OBJETIVOS

Promover saúde,  
bem-estar e qualidade 

de vida 
 aos idosos de 
Carapicuíba.

Criação e implantação de 
 Academias da Terceira Idade 

 que contribua com a melhoria da 
 qualidade de vida do idoso  por  

meio do  
convívio social,  do 

 estabelecimento de relações 
 de respeito, afetividade e o 
 envelhecimento saudável.

Investir na  
prevenção para redução das 

 incapacidades e  
potencializar o envelhecimento  

 ativo  produzindo  
deslocamentos de posições de  

subordinação para  
posições 

 de autoria 
 da vida.



O atual cenário mundial, contempla um
novo ator o IDOSO, cada vez mais presente
e atuante na sociedade. Estima-se que  em
2025, esta população alcance 32 milhões de
pessoas, criando a necessidade de
investimentos em estudos e pesquisas
qualitativas para atender esta demanda. 

O idoso vem lutando para deixar de ser
visto como um ser que necessita de apenas
de cuidados e sem voz ativa. Estão
engajados em movimentos sociais e buscam
a melhoria de sua  qualidade de vida. 

Foram promulgadas diversas leis benéficas
e valiosas, asseguradas na Constituição:
LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social e a
Política Nacional do Idoso; porém não são
totalmente praticadas e obedecidas. 

JUSTIFICATIVA

Considerando o exposto, percebeu-se a
necessidade da criação de um espaço próprio
focado no desenvolvimento de atividades que
contribuam para o processo de
envelhecimento saudável, buscando
autonomia e sociabilidade, bem como
oportunizar o acesso as informações sobre
direitos e sobre a participação Cidadã,
estimulando desta forma o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários.  

As pessoas nessa faixa etária precisam ter
uma vida mais dinâmica, participativa,
criativa e recreativa, onde possam desfrutar
de uma interação social tendo a inclusão do
seu potencial de trabalho, de suas
capacidades e talentos, reunidos aos
conhecimentos e experiências alcançadas
ao longo de sua vida, partilhando de forma
efetiva no meio familiar e em grupos
comunitários. 





IMPACTO RECONHECIDO 
NA SOCIEDADE

Maior CREDIBILIDADE da instituição

As famílias SE APROPRIAM do espaço

REURBANIZAÇÃO dos espaços degradados

Diminuição dos ATOS DE VANDALISMO  no entorno do
espaço utilizado pelas academias



AQUISIÇÕES DOS 
USUÁRIOS

Ser acolhido em suas demandas, interesses e necessidades 

Ter acesso a um ambiente acolhedor

Ter experiências no processo de formação e intercâmbios com grupos de
outras localidades

Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e
reivindicações



Caminhadas  
ao ar livre

08  
palestras 

968 horas/  
aula de 

Ginástica 
Aeróbica

NOSSAS AÇÕES

470  
atendidos

590  
inscritos

03 
 passeios

05 
Eventos



CONSIDERAÇÕES

32 

O pressuposto desse projeto foi o de tirar o idoso de uma situação de passividade, para ser

um Agente, ou seja, aquele que “age”, “se movimenta”, “que produz”, voltando a ser

protagonista da história de sua própria inclusão. Nesse sentido, ele tomou consciência de

que é preciso agir para que a sociedade tenha uma visão modificada da velhice,

principalmente a velhice pobre. Isso certamente não acontecerá de imediato, pois, trata-se

de uma cultura que precisa ser modificada e de um processo que precisa ser construído

pela transformação da sociedade. Essa transformação deve começar pelos próprios idosos,

estendendo-se também às famílias, às escolas, às comunidades e aos mais diversos

espaços públicos como filas, transporte, entre outros.   

Nesse sentido, as atividades realizadas no âmbito do Projeto Academia para Terceira Idade

serviu como mais uma ferramenta de contribuição para essas conquistas. 



DEPOIMENTOS

Eu andava com uma bengala, agora eu não ando
mais, eu tinha artrose 

no joelho, tô sarando tudo... depois da ginástica. 
 

Eurides 
Academia Centro 

Aqui não é só uma questão de atividade física
também são atividades emocionais, 

relacionamento com as outras pessoas, acabam
colocando mais em convivência com 

o mundo né? Vendo que tem outras coisas, tem
outras prioridades, além de ficar nesse 

mundo só fechado. 
 

Maria Aparecida 
Academia Centro 

Bem legal, vem pra cá, a gente conversa, brinca, 
distrai, faz amizade, chega em casa com a cabeça bem

tranquila, acho que 
é anos de vida há mais pra nós, porque isso aqui é

excelente. 

Maria Amélia,  
Aluna Academia Ariston 



NOSSA MARCA



EQUIPE
Coordenação, Administração,Suporte e Técnicos

Maria Angelina dos Santos 
Cleuza Armezindo
José Francisco Anastácio 
Roberto Felício 
Ana Maria Pinto
Zulmira inaja
Adriano Pereira
Leidiane Feitosa
Silvana Aparecida Barbosa

Neusa Barits 
Maria Teresa Lima 
Marco  Antonio Bueno Souza 
Rosemeire Lopes 
Henrique Esdras
Heloísa de Lucca
Simone Aparecida de Assis
Denise Gomes
Carol (Cepac)



Sua participação é muito importante para nós. Ao colaborar com o Conexão, você nos
apóia em vários projetos que desenvolvemos no Município de Carapicuíba. Você ou sua
empresa tem a oportunidade de se tornar co-responsável pelo atendimento direto e
indireto de centenas de pessoas. 

DADOS BANCÁRIOS DO CONEXÃO 

Doações diretas em dinheiro podem ser depositadas na conta do Conexão – Serviço de
Integração Social: 

Banco Itaú 
Agência 0551 
C/C 46.227-8 
CNPJ:04.633.305/0001-91 

DOAÇÃO DE BENS E PRODUTOS 

A doação direta de bens e/ou produtos ao Conexão permite ao doador participar
ativamente da continuidade das atividades desenvolvidas atualmente junto à comunidade
local. Para garantir os atendimentos semanais dos usuários em nossa sede social, a
equipe do Conexão necessita, principalmente, de alimentos, material escritório, produtos
de limpeza e higiene. 

DOAÇÃO VIA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO 

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD é o mecanismo instituído
para reservar recursos voltados a programas e projetos de atenção aos direitos da
criança e do adolescente em situação especial. Este fundo é administrado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que repassa as doações
(com 20% do valor retido no Conselho) às organizações inscritas em cada município. 

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS



APOIADORES

PATROCÍNIO

Conselho Municipal do Idoso 

Gaia Oficina de Cultura 

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 

Sesi/Mesa Brasil 

Nossos agradecimentos a todos pela
colaboração e participação nos projetos.
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