
   MARÇO DE 2019 

Nossa Missão: Atender o idoso com amor, promovendo atividades que o integrem na sociedade e resgatem sua dignidade e 

alegria de viver, contando com o serviço de profissionais qualificados e o apoio do trabalho voluntário. 

Informativo de Janeiro e Fevereiro 

De volta aos trabalhos! Nossos queridos idosos 

no primeiro encontro de 2019! 

INICIANDO O ANO 

 

 

 

 

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR 

Aberto de segunda a sexta-feira 

das 9:00 às 12:00 

BAZAR ESPECIAL TODA 5ª FEIRA 

DAS 9:00 ÀS 16:00  

Estamos sempre com novidades. Você pode ajudar a manter o 

Reviver participando como voluntário, colaborando com o 

bazar ou    tornando-se sócio. 

ORAÇÃO E COMUNIDADE 
Momento de louvar e agradecer a Deus. 

Em seguida idosos e membros da comunidade se 

reúnem em agradável confraternização. 

CARNAVAL CHEGANDO  
Artesanato de carnaval e atividade física 

para a folia que esta chegando.  
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PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila Roberta Andrade Pereira, DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: 
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RETROSPECTIVA 2018 
Todos ficaram felizes com a retrospectiva das 

muitas atividades realizadas em 2018.  

Agradecimentos especiais para a profa. Aiko 

pela alegre aula de exercícios com dança. 

Fechamos o dia colorindo cartazes para o 

bazar do Reviver. 

 
 

EXERCITANDO A MENTE 
E nesta quarta-feira fizemos exercícios de 

memória com adivinhações. A seguir musica ao 

vivo com Naudeci na sanfona e Antonio Carlos 

no violão. E mais dança. 

 

 

 

CORPO E MENTE 
Depois dos ensaios com a professora Aci, Marina foi 

homenageada com presente e flores pelo seu aniversário. 

Após o lanche foi o momento de exercitar a memória e se 

divertir com os jogos preparados pela equipe da 

Brinquedoteca. 

ENSAIO, ARTESANATO E CARNAVAL 
Os idosos ensaiaram uma adaptação do conto                      

"Os músicos de Bremen“ com a professora Aci.  

Na oficina "Fazendo Arte" foram confeccionadas lindas 

máscaras de Carnaval. 

CARNAVAL NO REVIVER COMBINA COM ALEGRIA. 

Desde os exercícios com prof. Cristiano até a festa de Carnaval. 

Viva os aniversariantes do mês de fevereiro! Viva o conjunto 

musical Va-Idosos do Sr.Ivo e amigos! 
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