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NOTA DO
EDITOR

   Nesta edição celebramos a 3º Idade,

fase da vida que ganhou grande destaque

nestes últimos tempos. Para celebrar esta

data trazemos um texto sobre a

importância de assegurar os direitos e a

participação dos idosos em nossa

sociedade, além de dois textos falando

sobre o impacto que as ações voluntárias

podem causar, não só em quem está

sendo assistido, mas também em quem

está se voluntariando. O carinho e o afeto

foram os sentimentos que moveram esta

edição, em especial as ilustrações

realizadas pela nossa estudante Emily

Lente. A nossa lista de filmes tem diversas

opções para serem assistidas em família e

deixa o convite para que nos

mantenhamos próximos (seja pelos meio

digitais ou mesmo por ligações) das

pessoas idosas que são próximas a nós.

GUIA  PLANCK

L e o n a r d o  L o b o
C o o r d e n a d o r  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a  e  E s p o r t e s



  Nestes tempos de pandemia nossas
atenções foram diretamente voltadas para os
idosos, por estarem inclusos no grupo de
risco da Covid-19. Por mais que seja comum
nas famílias os idosos terem um papel de
destaque, quem não se lembra da comida da
vó ou almoços de domingos, onde a casa de
nossos avós é considerada um verdadeiro
ponto de encontro para toda a família. Mas
infelizmente esta não é a realidade de todas
as famílias.
  Com o intuito de chamar a atenção para
desigualdades, resultado de um acúmulo de
desvantagens no decorrer da vida, promover
proteção social, políticas públicas e acesso
universal a saúde, além de refletir sobre
ações para combater os estereótipos
negativos que existem sobre esta fase da
vida, em 1991 a Organização das Nações
Unidas (ONU) aprovou a Resolução 46/91,
que trata dos direitos dos idosos e instituiu o
Di I t i l d Id í l i l

que trata dos direitos dos idosos e instituiu o
Dia Internacional do Idoso e a nível nacional
no dia 1º de outubro de 2003 foi aprovado o
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).
  Atualmente no Brasil vivem mais de 14
milhões de pessoas idosas. A expectativa é
que este número dobre até 2040. Devemos
comemorar esta data cuidando e acolhendo
as pessoas mais velhas que estão ao nosso
redor, mas esta é também uma oportunidade
para refletirmos sobre temas relevantes para
a 3ª idade como a independência, a
participação na sociedade, a realização
pessoal e a dignidade. Muitas vezes os idosos
são tratados como uma categoria à parte,
como se não estivessem realmente
participando do jogo da vida, sendo
i did d t id dã ti
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participando do jogo da vida, sendo
impedidos de atuarem como cidadãos ativos
e conscientes de suas escolhas. Devemos nos
lembrar que de certa forma é um privilégio
poder chegar nesta fase da vida e junto com
todas as histórias vividas e conhecimentos
adquiridos também surgem novas
necessidades e sonhos. Por isso se faz
necessário a reflexão sobre a mudança de
alguns pensamentos e preconceitos ainda
existentes sobre este período existencial.
  É necessário que possamos assegurar todos
os direitos dos idosos, assim como sempre
que possível promover o protagonismo,
segurança e a dignidade destas pessoas, pois
ao realizarmos estas ações devemos ter em
mente que nós também iremos envelhecer e
que possivelmente iremos chegar nesta fase
da vida. Deste modo, possibilitar melhores
condições para os idosos também é cuidar do
nosso futuro.
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    As músicas são poderosas e marcam muitos momentos
de nossa vida: romance, alegria, conquistas e,
principalmente, saudade. Muitas delas nos remetem a
momentos em que vivemos junto às pessoas que amamos
e podem influenciar nosso sentimento e até mesmo
mexer com nosso organismo.
   O projeto “Canta pra mim”, foi criado por Vânia Guelfi
Figueiredo, uma voluntária que teve a ideia de ajudar a
memória afetiva dos idosos e tem a intenção de despertar
essas memórias de forma solidária.
    Fiquei muito feliz em participar desse projeto, gravei
um vídeo tocando e cantando a clássica música do cantor
britânico John Lennon, Imagine, para o Sr. Hebert. Após
alguns dias, recebi uma gravação da reação deste senhor
ao ver o meu vídeo e no momento só pude sentir gratidão
por ter ajudado ele de alguma forma.
   Os idosos que participam desse projeto são de um asilo,
ou seja, penso que às vezes eles podem se sentir
sozinhos, mesmo com a companhia um do outro, estão
longe da família. Então, transmitir o bem apenas com um
vídeo fazendo o que gosto de fazer, é extremamente
gratificante.
   Me senti orgulhosa quando, no vídeo, o senhor Hebert
disse que acredita nessa geração jovem. Nós,
adolescentes, precisamos mostrar que nem tudo está
perdido, praticando a empatia. Pode ser desde trabalhos
voluntários, ajudas aos necessitados até um simples
gesto, como no meu caso. Algo tão sutil pode mudar o dia
de alguém, ainda mais se ela estiver precisando.
   Nesse momento que estamos vivendo de pandemia,
podemos fazer diversas coisas para ajudá-los, mas como
são de grupo de risco, usemos a tecnologia ao nosso
favor. Podemos primeiramente ensiná-los a utilizar algum
equipamento tecnológico, como celular, tablet, televisão,
entre outros. Com isso, faça videochamadas, mostre

POR MARIANA PEREIRA
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Inspirações Carinhosas

   Quando me pediram pra fazer um desenho

sobre a terceira idade eu comecei a pensar sobre

as coisas que eu achava que me lembrava dessas

pessoas. Então eu decidi representar um pouco

do carinho que os avós tem pelos netos, o

respeito que as pessoas têm por pessoas de mais

idade. Eu também desenhei um dos símbolos do

trabalho voluntário, porque muitas dessas

pessoas as vezes precisam de ajuda e é sempre

bom ajudar.

POR EMILY LENTE
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equipamento tecnológico, como celular, tablet,
televisão, entre outros. Com isso, faça
videochamadas, mostre aplicativos de jogos. Se ele
não quiser, podemos também incentivá-los a
praticarem exercícios físicos. É importante se
movimentar e não ficar apenas sentados nessa
quarentena, principalmente uma pessoa mais velha.
Faça as compras para ele e ajude-o no que precisar.
   Pode ser que alguns idosos comecem a achar que
não fizeram o suficiente por aqueles que ama. Mas
não é verdade e que, se estão aqui, é porque
mereceram e fizeram o que podiam. É muito bom
também mostrar a beleza e a importância da vida.

   Nossas páginas 05 e 06 receberam as
ilustrações de nossa estudante Emily Lente. Além
de deixar nosso Guia mais bonito, ela também
nos contou um pouco sobre as inspirações que
guiaram os seus lápis para nos presentear com
estas lindas produções.



   Há muitos anos eu tenho convívio com
uma instituição de longa permanência para
idosos chamada Residencial Jardim das
Palmeiras, e ter contato com uma faixa
etária  tão distante da minha me
proporcionou experiências que a maior
parte das pessoas só adquirem quando
alguém da família envelhece. Por conta
disso, sempre fez parte do meu cotidiano
coisas como barras de apoio em banheiros,
as dificuldades da memória e o próprio
processo do envelhecimento. 
   Visto a inversão da pirâmide etária no
Brasil, a convivência com idosos será cada
vez mais frequente, e dessa experiência
vejo que pequenos atos podem nos auxiliar,
tanto a compreender as restrições e
dificuldades que ocorrem no processo do
envelhecimento, quanto a ver como
pequenos gestos e atitudes podem tornar a
vida de uma pessoa idosa mais feliz.
   Sabendo disso, já participei e desenvolvi
alguns projetos junto com a direção do
residencial, entre eles temos o projeto
“Canta para mim”, uma iniciativa que
começou durante a pandemia do COVID e
busca animar os dias de isolamento social
por meio de músicas pedidas pelos
residentes. O esforço dos participantes é
muito reconhecido pelos residentes que
ficam muito felizes pelo carinho recebido,
tendo em vista que muitas vezes quem      
 x

grava a música provavelmente não a
conhecia e em muitos casos nem era
nascido. O projeto ainda está acontecendo
e qualquer pessoa é bem vida à participar,
basta entrar em contato com a instituição.
   Outro projeto que eu já acompanhei e
participei chama-se “Sorrisos não
envelhecem” e é uma iniciativa do
residencial junto com uma escola de ensino
infantil que consiste em visitas semanais
dos alunos ao residencial, promovendo
interação, histórias e uma troca valiosa de
experiências. Para as crianças, a troca
promove um conhecimento e uma empatia
com os moradores e, posteriormente, com
seus familiares idosos, enquanto para os
idosos, a interação além de trazer
momentos de alegria, estimula a memória
trazendo diversos momentos de emoção.
Durante as atividades percebemos como a
interação entre eles é pura e acolhedora,
em que cada um ajuda um ao outro
conforme suas necessidades, o que, para as
crianças gera uma relação de respeito e
harmonia com seus avós e com os
residentes, mostrando um paralelo para as
crianças sobre como tanto no começo
quanto na finitude da vida precisamos de
ajuda e apoio. Atualmente o projeto está
suspenso devido a pandemia, mas é uma
interação que faz muita falta no dia a dia
dos residentes.

A Importância do
Voluntariado

POR JULIA GUELFI
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D I C A S  D E  F I L M E S ,  D O C U M E N T Á R I O  E  C A N A I S

clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente

Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

Cine 3ª Sessão
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A história de um idoso que
decide viver seu sonho de
viajar até as Cataratas do

Paraíso.

U p
A l t a s

A v e n t u r a s

Livre

Antes de
Partir

Uma jornada de dois
desconhecidos para realizar

uma lista de desejos.
10 Anos

https://globoplay.globo.com/up-altas-aventuras/t/j2cDQ1Hmqj/
https://globoplay.globo.com/up-altas-aventuras/t/j2cDQ1Hmqj/
https://www.netflix.com/title/70077542
https://www.netflix.com/title/70077542


O Exótico
Hotel Marigold

Neste filme, o acaso irá
transformar o mau humor em

alegria.

A história de um homem que
parte em busca de rever o

seu grande amor de infância.

A jornada de um casal, com um furgão,
com destino a casa de Ernest Hemingway.
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Um grupo de aposentados se
encontra na Índia para viver

uma história de amizade.

Ella e John

Elsa & Fred

10 Anos

12 Anos

10

14 Anos

12 Anos

https://www.telecineplay.com.br/filme/Ella_e_John_20168
https://www.netflix.com/title/80233408
https://www.telecineplay.com.br/filme/Ella_e_John_20168
https://itunes.apple.com/br/movie/elsa-fred/id960022934?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Elsa_Fred?gl=BR&hl=en&id=6LBDlSEwsrc
https://www.netflix.com/title/80233408
https://itunes.apple.com/br/movie/the-best-exotic-marigold-hotel/id990899934?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/O_Ex%C3%B3tico_Hotel_Marigold?gl=BR&hl=en&id=PH2Y6JGCSaw


Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

“The longer I live, the more
beautiful life becomes.”

Frank Lloyd Wright

https://www.instagram.com/colegioplanck/
https://www.facebook.com/colegioplanck
https://www.youtube.com/channel/UC-02LroNOzoyHrqKgGsUjsw
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-planck/

