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Quais são os fatores que interferem de forma 
definitiva para a preservação da saúde?

Hereditariedade      20%

Meio Ambiente        19%    

Hábitos de Vida       51%

Doenças                   10%     

100%

Identificar esses fatores é fundamental para buscar caminhos e 
soluções adequadas para a promoção do bem estar que todos 
almejamos.



OBJETIVOS GERAIS

�Desencadear processo de educação em saúde para a promoção 
da qualidade de vida;

�Buscar a melhoria da saúde e bem estar, mediante mudanças nas 
habilidades funcionais;

�Ajudar as pessoas a modificar comportamentos não saudáveis, 
despertando o interesse pela prática de hábitos saudáveis de vida;

�Despertar a consciência sobre o envelhecer, associando-o à
relação do idoso com os cuidados com a saúde;

�Requalificar aspectos ligados à qualidade de vida,  identificando, 
limites  e possibilidades  nos planos individual e social.
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� Grupo de Encontro com os associados(as), realizado através 
de trabalho interdisciplinar, com periodicidade definida 
(encontros mensais e/ou semanais);

� Palestras interativas de orientação em saúde;

� Utilização de técnicas vivenciais, atividades corporal, 
lúdicas e de lazer;

� Dicas de Saúde.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
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Este programa, em caráter piloto, será realizado no Recife,
devendo estender-se às regionais.

Local: Sede da Aposchesf

Duração: dois meses, com reuniões semanais de 1:30h

Público: associados(as) e pensionistas;

Turma: 40 pessoas
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ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES

� ÁREA ALIMENTAR

� ÁREA SOCIAL

� ÁREA PESSOAL

� ÁREA FÍSICA
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ÁREA ALIMENTAR

OBJETIVOS

�Fornecer informações quanto 
a aquisição, qualidade, valor 
nutricional e preparo dos 
alimentos;

�Esclarecer sobre os cuidados 
com a compra e ingestão dos  
alimentos industrializados;

ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS

�Palestra interativa com 
especialista em Nutrição e 
Saúde Alimentar;

�Um encontro com técnicas de 
relaxamento e lanche nutritivo
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ÁREA SOCIAL

OBJETIVOS

�Promover o bem estar social 
dos associados(as);

�Valorizar a integração  do 
participante na família e na 
sociedade;

�Contribuir  para a socialização  
e interação dos associados(as);

ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS

�Palestra com especialista

�Atividades de lazer, passeios

�Danças circulares
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OBJETIVOS

�Levar os participantes a 
adquirirem um estilo de 
vida saudável;

�Desenvolver a auto-
estima  e auto-confiança;

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

�Palestra com especialista em 
geriatria, abordando:

•Atenção à saúde no envelhecimento
•Insônia
•Cuidados com medicamentos
•Sexualidade

�Elaboração de Plano de Vida Pessoal

ÁREA PESSOAL
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ÁREA FÍSICA

OBJETIVOS

�Desenvolver e melhorar a  força 
muscular;

�Contribuir para um melhor 
funcionamento dos sistemas 
cardiovascular e respiratório;

�Fortalecer o equilíbrio corporal 
e a mobilidade física;

ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS

�Palestra com Educador 
Físico;

�Exercícios/atividades 
físicas
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EQUIPE RESPONSÁVEL

�Dulce Rissini (autora)

�Margarida Dantas

�Mércia Mendes
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� Inscrições:  28.09 a 02/10/2015

� Local: Sede da Aposchesf

� Condições: ser associado, recadastrado e estar 
em dia com a mensalidade.

Faça seu recadastramento diretamente no site 
www.aposchesf.com.br ou na sede da associação.
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