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O QUE É O “ALONGANDO A CONVERSA”? 

 

 

 O Alongando a Conversa é um projeto 

voltado para o público adulto, homens e 

mulheres, acima dos 50 anos de idade, onde o 

objetivo principal é trabalhar corpo e mente de 

forma integrada, aliando o exercício físico com 

um bate-papo sobre variados assuntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO SURGIU O PROJETO? 

 

 A Vila Margarida (Ourinhos/SP) é um 

bairro muito antigo, e tem por maioria, 

moradores idosos. Levando em conta que a 

expectativa de vida da população vem 

aumentando, é sabido por todos que é preciso 

envelhecer bem e com saúde. Então 

resolvemos aliar a prática de exercícios físicos 

orientados e adaptados para a terceira idade 

com a boa conversa, aquele “dedinho de prosa” 

gostoso do interior. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 O nome “Alongando a Conversa” saiu 

exatamente dessa junção de exercício físico 

=alongamento, com a conversa. 

 

 A ideia inicial eram apenas 15 minutos 

de alongamento e 15 minutos de conversa. 

Mas os participantes gostaram tanto do 

formato do projeto, que os encontros 

acontecem nas terças e quintas-feiras, e têm 

90 minutos de duração. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Os primeiros 50 minutos são dedicados 

aos exercícios físicos (como caminhadas em 

grupo, ginástica localizada, zumba, combat, 

taibô, axé, circuito, alongamento, etc), que 

visam o controle do peso corporal, melhora do 

equilíbrio, da coordenação motora, diminuição 

da ansiedade e outros transtornos emocionais. 

 Os 40 minutos finais são reservados para 

um bate-papo com os alunos sobre saúde, 

literatura, política, acontecimentos cotidianos 

entre outros, onde todos compartilham suas 

ideias. 



 O projeto também conta com eventuais 

passeios culturais, como teatro, cinema e 

festivais, levando os participantes ao encontro 

de ambientes incomuns e até mesmo novos 

para eles, como o caso de uma das alunas 

que mencionou nunca ter tido a oportunidade 

de ir ao teatro. 



RESULTADOS 

 

 O feedback tem sido muito positivo em 

todos os aspectos. 

 Avaliações físicas com medidas de 

circunferência e dobras cutâneas são feitas 

trimestralmente para demonstração dos 

resultados físicos obtidos. 

 O acompanhamento médico rotineiro de 

cada aluno também mostra ótimos números nos 

níveis de glicemia, colesterol e pressão arterial. 

  



RESULTADOS 

 

 Relatos dos alunos apontam um melhor 

desempenho em atividades rotineiras, como 

facilidade de abaixar e levantar, colocar meias 

nos pés, amarrar o cadarço ou abotoar as 

sandálias, rapidez ao levantar do sofá e da 

cama.  

 O número de quedas caiu para zero em 

seis meses de trabalho. Mentalmente, estão 

mais ativos, menos esquecidos e 

acompanhando melhor as transformações do 

mundo atual. 



RESULTADOS 

 

 O gosto pela leitura também aumentou, 

adicionando novos leitores à biblioteca. Além 

da melhora da saúde física e mental dos 

participantes, estamos tendo muito êxito na 

construção de laços de amizade entre os 

participantes e um melhor convívio com seus 

familiares. 












