
Exercícios 
físicos e o 

envelhecimento 
saudável



Vamos abordar

1. Os benéficos dos exercício 
físico

2. Movimentos práticos para 
colocar na rotina diária.

3. Estimular as atividades 
físicas



O envelhecimento trás a diminuição 
das aptidões físicas, declínio das 
capacidades funcionais, aumento do 
peso e doenças crônicas. 
Para minimizar este impacto e 
prevenir doenças, os exercícios 
físicos são fundamentais para a 
redução do risco de quedas, melhora 
na flexibilidade e boa forma, além dos 
aspectos sociais e psicológicos, os 
quais interferem diretamente na 
qualidade de vida do idoso.



Quando isso não for possível, 
como nesse período, procure 

fazer exercícios com uma música 
de sua preferência e depois 

chame seus amigos para 
compartilhar esta experiência

De preferência em faze-los em 
grupo, pois isso favorece a 

interação e a troca de 
experiências, além de ser uma 

oportunidade de encontrar 
novos amigos.



Com pequenos desafios, pode se estimular 
a pratica diária dos exercícios, respeitando 
as limitações individuais.                                     
Tente realizar as exercícios que se 
aproximem dos movimentos que fazemos 
no dia a dia, como por exemplo, levantar e 
sentar com repetições, seja da cama ou de 
uma cadeira, ou ainda esticar o corpo todo 
(como se fosse pegar algo de cima do 
armário), se abaixar para pegar algo no 
chão, sentar e levantar no chão como se 
fosse brincar com o neto, etc. 
Assim, os exercícios se tornam básicos e 
ajudam no fortalecimento dos ossos e dos 
músculos.



Outra sugestão é pedir para gravarem ou 
mandarem fotos dos treinos, pois além de ser 
uma diversão, torna-se um aprendizado e 
que exercita não, somente o corpo , mas a 
mente também. Já pensou em usar a 
tecnologia para fazer os exercícios por vídeo 
chamada, juntos com amigos e familiares? 
Seu estimulo será maior, e vai ajudar a 
preencher aquele vazio do isolamento. 

Aproveite esse tempo e não fique parado!



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/
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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


