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Benefícios físicos
Sabemos da importância das atividades 
físicas na rotina do idoso, somado com o 
contato com outras pessoas, e a dança 
pode ser uma distração eficiente, além de 
ser prazerosa, ela abrange todas as faixas 
etárias e melhora o equilíbrio, ritmo e 
coordenação motora, a flexibilidade, 
alonga e exercita os músculos e os ossos, 
eleva a capacidade cardiorrespiratória, 
consequentemente ajuda na circulação do 
sangue, melhora a qualidade do sono e 
auxilia a perda e a manutenção de peso.



Benefícios emocionais

A socialização e a alegria da dança
ajudam a melhorar o humor, e nos levar
as mais distantes lembranças, é como
uma volta no tempo, e com ela, também é
uma forma de se expressar, e atinge até
os mais tímidos ou mais fechados a se
soltarem, estimulando o convívio social e
fazendo bem para autoestima.



As mais procuradas

As danças mais procuradas são:

Forró, sertanejo, samba, músicas dos
anos 60/70/80

Dance 
Convidamos você, a dançar, não importa o ritmo, na sua casa 
mesmo, adaptando os movimentos de acordo com a sua vida e 
a sua rotina.

Alegre – se e esbanje os efeitos que a dança trás sobre você



O Velho Amigo tem a 
missão de contribuir para 

a inclusão social da 
população idosa que se 

encontra em 
vulnerabilidade, 
promovendo um  
envelhecimento 

saudável, proporcionando 
autonomia, dignidade e 

integração em um 
ambiente protetor.



Nossos contatos:

(11) 3071-4040 / 3079-0018

(11) 94047-3533

projeto_velhoamigo

Projeto Velho Amigo

https://www.velhoamigo.org.br/

contato@velhoamigo.org.br

Nossos contatos estão abertos para mensagens e ligações 
para auxiliar vocês nesse novo e importante desafio

https://www.velhoamigo.org.br/como-contribuir/

Doe pelo QR Code

https://www.velhoamigo.org.br/
mailto:contato@velhoamigo.org.br
https://www.velhoamigo.org.br/como-contribuir/


Gostou desse conteúdo?

Deixe seu like

Para que saibamos que você está gostando do conteúdo

Comente

Deixe sua opinião e marque o @ daquela pessoa que vai 

amar esse conteúdo

Salve

Para você ver sempre que precisar

Compartilhe

Envie para alguém no direct ou nos stories 

@projeto_velhoamigo


