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INTRODUÇÃO  
 

 
A pandemia de Covid-19 tem trazido inúmeros impactos às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). A todo momento, mudanças têm sido incluídas na rotina 
para a adoção das medidas de prevenção da COVID-19, o que pode afetar a saúde mental 
da equipe, dos residentes e da rede sociofamiliar. Além disso, há uma maior demanda dos 
profissionais para ações de reinvenção contínua com o objetivo de diminuir o impacto que o 
isolamento social pode trazer para os residentes.  

Sabe-se que as ILPI são domicílios coletivos de pessoas com mais de 60 anos em que laços 

afetivos são construídos entre os residentes, entre residente e equipe e entre residentes, 

equipe e rede sociofamiliar. E o Natal, a comemoração do nascimento de Cristo, nos convida 

a renovar e a fortalecer estes laços. Mesmo no contexto adverso que temos vivido em função 

da pandemia, podemos e devemos comemorar este renascimento em cada um de nós. 

Para muitos, Natal é família, é presente, é presença, é encontro. Neste ano, teremos que 

ressignificar e trazer o que realmente importa para cada um, usando tudo que somos e que 

temos. Precisamos ser criativos para vencermos mais uma etapa. Tivemos um ano de muitas 

lutas, perdas e vitórias. Em 2020, aprendemos, a duras penas, o valor de Ser presente. E 

queremos trazer a importância de cada um de vocês, como a sua presença pode fazer a 

diferença na vida de muitos e como a presença do outro fez diferença na sua vida, seja por 

um sorriso, um acalento, uma mensagem, ou apenas pela presença. 

É a isto que esta cartilha se destina: contribuir na reinvenção do Natal nas ILPI no contexto 

brasileiro. Com o lema: “Neste Natal EU quero ser PRESENTE”, apresentamos a dualidade 

dos sentidos do ser PRESENTE atribuído a cada residente:  

- presente pela importância da sua vida e de sua história, participando de diferentes maneiras 

desta festa; 

- presente porque a pessoa idosa pode ofertar as suas produções manuais, culinárias, seus 

sentimentos e afeto, participando de todas as atividades preparativas do Natal; 

- presente porque ao ofertar, também recebe o carinho, o zelo, a atenção e até mesmo 

lembranças singelas de seus entes queridos. Independentemente da capacidade funcional, 

todos estão incluídos nesta festa.  

É isso que estamos propondo a todos vocês! Colaboradores, que fizeram e fazem a diferença 

na vida de muitos residentes nas ILPIs de todo Brasil. Vocês também são um presente! 

Contamos com cada um de vocês para realizar esse Natal de uma forma diferente, criativa 

e solidária. Lembrem sempre de que juntos somos mais fortes! 

Além disso, selecionamos algumas sugestões para apoiá-los nessa empreitada, elaboradas 

em parceria do Projeto de Extensão PUC NO LAR, da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, juntamente com a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPI. Importante que 

cada equipe avalie as habilidades, desejos e capacidade funcional de cada residente, 
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ofertando-lhes as diferentes possibilidades de contribuírem com sugestões, produções e 

participação nesta linda festa.  

Lembrem-se de que toda ação desenvolvida na ILPI deve estar centrada nos seus 

residentes. Portanto, que tal começar conversando com os residentes sobre seus desejos 

e sentimentos neste momento? Quem sabe convidar a rede sociofamiliar dos residentes para 

que participem ativamente desta produção? Sem dispensar a equipe de profissionais: a 

criatividade de todos é imprescindível e contribui no sentimento de pertencimento de todos! 

Também a rede de parceiros e de voluntários que sempre estiveram com vocês pode 

colaborar com sugestões e contribuições nas propostas. 

Assim, organizamos esta cartilha com a proposta de etapas para implementação das 

diferentes atividades, conforme a Figura 1.  

Figura 1- Atividades propostas para a festa natalina. 

Esperamos que as sugestões sejam potencializadas pela capacidade criativa e inovadora de 

todos os atores, nestes contextos, que buscam cada vez mais preservar a vida de todos os 

residentes e de cada um de nós.  As sugestões de atividades consideram a diversidade de 

perfis dos residentes, da gestão e da equipe de colaboradores, sobretudo, neste momento 

da pandemia em que as organizações de atividades tiveram que ser revistas e por vezes 

restringidas.   

Contem conosco nesta jornada! Convidamos todos vocês a participarem conosco de um 

movimento virtual do Natal nas ILPI. Mas não se esqueçam: considerando o contexto atual, 

as atividades devem ser realizadas preferencialmente em locais abertos ou arejados e todas 

as medidas protetivas, baseadas nas orientações dos órgãos sanitários devem ser tomadas 

(Figura 2).   

 

Preparação 
para o 
Natal

Para a 
véspera do 

Natal

Para o dia 
do Natal

Para os dias 
seguintes 
ao Natal
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Medidas 
fundamentais 
de prevenção 
de contágio

Distanciamento social entre os residentes e colaboradores

Uso de máscara para os colaboradores e residentes

Desinfecção de materiais antes e após o uso conforme os 
protocolos estabelecidos com álcool a 70% nos objetos e 
superfícies e uso preferencial do álcool gel, a 70% nas mãos

Lavagem das mãos pelos residentes e participantes com água 
e sabão, antes e após a participação nas vivências

Idosos com sintomas gripais ou com outros sintomas 
relacionados à COVID deverão permanecer em isolamento 
sem a participação em atividades em grupo

RESPEITAR AS REGRAS TÊM CONSEQUÊNCIAS 

Salvar vidas: a sua e a do outro! 
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1-ATIVIDADES PREPARATIVAS 
 

 

- Vejam abaixo os passos para o Cartão virtual de Natal dos residentes da sua ILPI, 

com o tema: Neste NATAL, EU quero ser PRESENTE - FN-ILPI 

 

 CARTÃO DE NATAL VIRTUAL - FN-ILPI 
 

- Material necessário: 

- Computador e foto do residente 

 

- Primeiro passo: baixe neste link o documento em Power Point  

https://drive.google.com/file/d/1GphSB14lMMgW7NSaulAsqWy2VJkwn9kx/view?usp

=sharing 

 

- Ele contém todas as instruções e passo a passo bem simples para a produção destes 

cartões:  

 

 

 

about:blank
about:blank
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O ADVENTO DO NATAL 
 

O Natal para a maioria dos cristãos representa uma época de intensa conexão com a 

espiritualidade e fé. Por mais que a maior comemoração mais popular dessa data especial 

aconteça nos dias 24 e 25 de dezembro, muitas famílias ainda significam e celebram o ciclo 

do Natal, compreendendo o espaço de 12 dias, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro. Esse 

intervalo se relaciona com o período que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, 

levaram para chegar à Belém, cidade onde nasceu Jesus.  

A época carrega tanta simbologia que a espera e a ansiedade para uma data tão especial 

incentivaram luteranos alemães a fazerem uma contagem regressiva para o aguardo do 

Natal. Essa tradição foi importada para muitos países e deu origem ao Advento de Natal.  

O advento também é o primeiro tempo litúrgico que antecede o Natal e para os cristãos 

representa alegria, expectativa e preparação. Geralmente é iniciado quatro semanas antes 

do Natal mas é comemorado de forma bastante flexível. As escolhas das atividades, orações 

ou rituais que serão feitos durante esse período são livres mas muito simbólicas. 

O projeto PUC no Lar e a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPI iniciam, assim, a primeira 

sugestão para comemoração de um Natal em tempos de pandemia, em que o cenário de 

isolamento requer outras maneiras de comemorarmos. Sugerimos, desse modo, a 

implantação de um Advento de Natal nas ILPI que tiverem interesse e condições de 

executarem a proposta.  

O advento natalino poderá ser feito durante a semana que antecede o dia 25/12 e as 

comemorações a serem feitas também são de escolha das instituições. Algumas sugestões 

para a preparação dos residentes para o Natal são: 

● Construção do calendário do Advento, conforme detalhamento a seguir;  

● Ler uma oração ou mensagem natalina durante cada dia desse período; 

● Ouvir uma música natalina ou religiosa durante cada dia desse período; 

● Executar uma atividade de preparação para o dia do Natal durante cada dia desse 

período como por exemplo, a decoração da ILPI. 
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Construindo o Calendário do Advento  

Descrição da atividade: O calendário do Advento corresponde às quatro semanas que 

antecedem o Natal. É uma forma de contagem regressiva até o dia do Natal. Podem ser 

feitos com diversos formatos e materiais, desde feltros, papelão, isopor até cartolinas. 

Materiais necessários: A depender da disponibilidade pode ser utilizado feltro, cartolina, 

papel metro, emborrachado – tipo EVA, placa de isopor e até papelão. Cola, tesoura, fitas, 

papéis coloridos ou pintados pelos idosos, fichas com números de 1 a 25 podem ser 

impressas, pintadas ou desenhadas. 

Modo de preparo: Definir com os idosos o formato do calendário (Árvore tipo pinheiro; bola 

de Natal, bota ou formato de quadrado). O formato escolhido terá 25 espaços tipo bolsos que 

poderão ser feitos com sacos pequenos de papel pardo, saco plástico ou envelopes 

coloridos. Por fora cada espaço terá um número de 1 a 25 e dentro cada um terá uma 

mensagem, ou atividade que os idosos e colaboradores possam fazer. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: Diariamente no horário 

escolhido o grupo se reúne para saber qual a mensagem do dia. Com tantas rotinas 

incorporadas nas Instituições, você pode escolher 1 atividade e fazer semanalmente. O 

importante é adequar à sua realidade e possibilidade. 

Exemplos de Mensagens: 

1 – Fale as qualidades do/a companheiro de quarto. 
2 – Conte uma história que te faz rir. 
3 – Lembre quais figuras tem no Presépio. 
4 – Vamos montar um Presépio? 
5 – Desenhe uma imagem que lembra o Natal 
6 – Fale suas qualidades. Seja gentil com você! 
7 – Preparar uma sobremesa com gelatina vermelha e verde. 
8 – Lembre uma receita de Natal. 
9 – Leia um poema de Natal. 
10 - Fale uma história de Natal que você gosta. 
11 – Vamos cantar uma música de Natal 
12 – Diga uma palavra de conforto a quem está ao seu lado. 
13 – Vamos dançar uma música natalina? 
14 – Qual seu segredo? Revele uma habilidade que você tem. 
15 – Fale o nome dos Reis Magos. 
16 – Vamos tentar falar com alguém não tão próximo e que more na ILPI. 
17 – Hoje é dia de charada!!! Sou um pão cheio de frutas..quem sou? / Uso roupa vermelha 
e as crianças me adoram! 
18 – Ofereça ajuda a alguém hoje. 
19 – Vamos ver um filme sobre o Natal? 
20 – Faça uma gentileza para você mesmo. Pode ser elogio, uma oração. 
21 – Lembre uma tradição do natal. Pode ser uma comida, uma música, um personagem. 
22 – Vamos fazer cartões de Natal? 
23 – Leia um poema de Natal. 
24 – Troca de cartões. 
25 – Cada um com sua fé e se desejar fazer uma prece, oração ou saudação. 
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Exemplos de envelopes simples: 

 

 

Envelope 1 – Feito com papel pardo, pode ser o saquinho já pronto. Etiqueta, hidrocor e fita 

adesiva colorida. 

Envelope 2 – Envelope comprado pronto com número impresso colorido. 

Envelope 3 – Saco feito com EVA e número impresso. Fechado com clips coloridos. 

Exemplos de Calendário do Advento: 

Fontes: 

Árvore:  realsimple.com ; Envelopes: https://br.freepik.com/vetores-gratis/calendario-do-

advento-da-arvore-de-natal-do-vintage_989328.htm 

Links complementares: 

- https://www.tempojunto.com/2020/10/30/10-ideias-para-criar-um-lindo-calendario-do-

advento/  

 

about:blank
about:blank
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Decoração:  
Abaixo são apresentadas propostas de decorações de Natal produzidas pelos residentes em 

conjunto com colaboradores das ILPIs. Disponibilizamos algumas produções como guirlanda 

de Natal, cartões de Natal e decorações em garrafas reutilizáveis, incluindo os materiais 

necessários e o modo de produção. 

 

1- Guirlandas de Natal  

Descrição da atividade: Confecção das guirlandas para colocar nos quartos e áreas 

comuns da instituição. 

Materiais necessários: Cartolina, papelão, tinta guache, fita e 8 rolos de papel higiênico. 

 

Modo de preparo: 

Guirlanda tipo 1: Cortar o papelão com diâmetro desejado. Sugere-se 40 cm de diâmetro 

com espessura de 7cm, fazendo a marcação do círculo interno que será recortado. Revestir 

a guirlanda de papelão com papel de seda amassado verde musgo, utilizar cola branca para 

prender ou fita adesiva. Cortar círculos de papel cartão ou cartolina vermelha com diâmetros 

variados, então colar ao redor da guirlanda sobrepondo. Pode também pedir aos idosos 

palavras que podem ser escritas nos círculos ou impressas e coladas, ou ainda colar fuxicos. 

Materiais necessários:  
 
1) Papelão com 40 cm de diâmetro 
2) Cola branca 
3) Tesoura sem ponta 
4) Agulha e linha ou barbante 
5) Papel de seda verde musgo amassado 

Guirlanda 
Tipo 1

Guirlanda 
Tipo 2

Guirlanda 
Tipo 3
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6) Círculos de papel cartão ou cartolina com diâmetros variados ou fuxicos de tecidos, 
tamanhos e cores variadas 

Guirlanda tipo 2: Rolos de papel higiênico cortados com largura de 2 cm. Amassar o círculo 

formado até ficar com formato oval. Cola 5 unidades pela ponta formando uma flor. Depois 

de seco pinte com guache vermelho ou verde ou para ficar divertido também pode ser 

colorido. 

Materiais necessários:  
 
1) Rolos de papel higiênico 
2) Cola branca 
3) Tesoura sem ponta 
4) Guache vermelho ou verde 
 

Guirlanda tipo 3: feita com filtro de papel de coar café. Reutilizar coador de papel usado, 

folhas de árvores caídas no chão (higienizadas), cola branca e tesoura. Se tiver tampas de 

garrafa vermelha, também poderão ser usadas. Barbante ou linha de costurar (ir 

transpassado pelas flores) para prender as flores dando formato ao arco da guirlanda. 

Materiais necessários:  
 
1) Coador (filtro) de café usado 
2) Cola branca 
3) Tesoura sem ponta 
4) Agulha e linha ou barbante 
5) Folhas de árvores e plantas já caídas ao chão 
6) Tampa vermelha de refrigerante (caso tenha) 

Modo de preparo:  

 

1) Reutilizar o coador de café. Retirar a borra do café com cuidado, para que o papel não 

rasgue. Colocar o coador para secar de um dia para o outro. Se quiser, pode abri-lo para 

melhor secagem. 

2) Recortar esse coador em espiral, a fim de se formarem tiras para confecção da flor (pode 

se fazer em formato de rosa, como na imagem, por exemplo). Pode usar a cola branca para 

melhor fixação. 

3) Transpassar a linha com agulha para se obter o formato de uma guirlanda (redondo). Ou 

com o próprio barbante, caso ache mais fácil. Pode usar a cola branca para melhor fixação. 

4) Colar as folhas nas flores. E se tiver as tampinhas vermelhas, também podem ser coladas. 

5) Deixar secar. 

6) Pronto! A guirlanda está pronta!!! 
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Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 

 

As guirlandas podem ser feitas pelos idosos e colaboradores e servem para decorar a 

Instituição. Outra opção possível é os idosos enviarem as guirlandas para a família!  

No dia do Natal, por meio de ligação de vídeo (ou foto) a família poderá mostrar para o idoso 

residente na ILPI onde está com a guirlanda confeccionada por ele.  

 

Links complementares: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppvzsYEIqfY 

 

2- Pingente de Natal  

Descrição da atividade: Confecção dos pingentes para colocar na árvore de Natal, quartos 

e áreas comuns da instituição. 

Materiais necessários:  Palitos de picolé coloridos; Enfeites disponíveis (estrelas, adesivos, 

strass); Barbante. 

Modo de preparo: 

Passo 1: Cortar 5 tamanhos diferentes de pedaços de palito de picolé cortados em 

comprimentos de 1 ″, 1,5 ″, 2 ″, 2,5 ″ e 3 ″. 

 

Passo 2: Para cortar os palitos de picolé, use um canivete. ´´Marque´´ a madeira o mais forte 

que puder algumas vezes, utilizando o canivete/tesoura. Você provavelmente não chegará 

até o fim, mas facilitará o corte. Você tem que marcar em ambos os lados do palito de picolé 

ou ele não quebrará uniformemente. 

Passo 3: Usando um pedaço de palito de picolé, talvez cerca de 1/2 ″ de comprimento, 

adicione uma bola generosa de cola e passe um pequeno pedaço de barbante entre o 

“tronco” do palito de picolé roxo e o pequeno. 

 Passo 4: Você pode ver melhor este passo na próxima foto. 

about:blank
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Espalhe uniformemente todos os pedaços do palito de picolé no palito de picolé roxo e, em 

seguida, use uma pistola de cola para prendê-los ao “tronco”. 

 

Passo 5: Agora é o momento esperado... decore da forma que preferir e o pendure na árvore 

de natal. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 

Você pode usar esse pingente como parte da decoração da árvore de natal ou do ambiente. 

 

Links complementares: 

https://onelittleproject.com/glittering-popsicle-stick-christmas-trees/ 
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3- Decorando Potes e Garrafas 

Descrição da Atividade:  

Reutilizar garrafas e potes de vidros para a decoração do Natal. 

Materiais necessários: 

Potes de vidro ou Garrafas de suco ou Vinho; Tinta Acrílica vermelha spray; Flores, Enfeites 

e Folhagens Natalinos; Sal grosso. 

Modo de preparo: 1) Pinte os potes de vidro ou garrafas de vinho com tinta branca acrílica 

em spray. 2) Coloque os enfeites da sua escolha. Se quiser dar um toque especial à garrafa, 

ao pintar os potes ou as garrafas de vinho com tinta acrílica em spray, antes de secar, passe 

no sal grosso.  

 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 

Pode se utilizar como vaso de flor, colocando luzinhas de natal dentro ou até mesmo como 

enfeite de mesas. 

Links complementares: 

https://artesanatobrasil.net/garrafas-decoradas-para-natal/ 

 

    
 

about:blank


20 
 

 Cartão de Natal Toque de Carinho - Neste Natal Eu quero Ser 

Presente 

 

Descrição da atividade:  

Diferentes ideias de cartões para serem confeccionados pelos idosos que tiverem interesse 

em presentear alguém com um cartão feito por si mesmos. O cartão de Natal é uma atividade 

simples, mas que tem um grande valor afetivo tanto para quem faz, como para quem o 

recebe.  

Pode ser feita a troca de cartões entre as pessoas idosas da mesma ILPI ou entre ILPI, 

enviado para um familiar ou comunidade externa, destinado a profissionais envolvidos nos 

cuidados e outros. A escolha do cartão deverá ser, sempre que possível, de acordo com o 

interesse da pessoa idosa, suas experiências de vida (atividades que ela realiza ou realizou 

ao longo da vida) e das habilidades que ela tem, seja motora, cognitiva e sensorial, e 

considerando os materiais que tiverem disponíveis na ILPI.  

Materiais necessários: 

● Materiais básicos comuns a todos os cartões:  

 1) Base para o cartão (papel colorido com a densidade de preferência da instituição).  

 2) Papel sulfite; 

 3) Régua, tesoura, cola (branca e em alguns casos é recomendado a de silicone), 

lápis, borracha, caneta. 

● Materiais adicionais:  

 1) Listados conforme o tipo de cartão. 

 2) Outros materiais para decorar (cola com gliter, canetinhas, giz de cera, tinta, 

miçangas, lantejoulas). 

Modelos de cartões (listados do mais simples ao mais elaborado): 

1) Cartão Cores em Tiras: Tiras coloridas (tiras de papel ou folhas de revistas; fitas 

auto adesivas decoradas). 

        2) Cartão Botões (árvore, bolas de Natal): botões, fita colorida e cola de silicone. 

 3) Cartão Fitas de Cetim: fitas de cetim, base de madeira (palito de picolé ou 

churrasco). 
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 4) Cartão Alinhavo: papel mais grosso (ex.: cartolina, papel cartão, collor plus) em que 

será feito o alinhavo; base de eva, isopor ou papelão; agulha mais grossa (ex.: agulha para 

bordado, crochê); linha de cordão, lã ou fio encerado, ou fita de cetim. Para quem borda, há 

a opção de bordar na tela de talagarça e colar no cartão. 

 5) Cartão Dobradura: Papel cartão verde, vermelho e de outra cor (dobrado ao meio, 

para ser a base do cartão); fita dupla-face 

Modo de preparo: 

 Antes da confecção dos cartões: 

● Preparar o ambiente em que será feito a atividade, com boa iluminação e ventilação 

natural, e os materiais dispostos de forma a garantir o fácil alcance (visual e manual) pela 

pessoa idosa. Dê preferência para forro de mesa sem estampas, para facilitar a visualização 

dos materiais disponíveis. A escolha do tipo do cartão deve ser feita pelo residente, com 

supervisão dos colaboradores. 

Para a confecção dos cartões: 

Geral: Dobrar a base do cartão ao meio (sugestão de tamanho do cartão: 21cm largura X 15 

cm altura, referente a metade de uma folha A4).  

Sugestão: Se o cartão for escuro, colar um papel sulfite na parte interna para escrever a 

mensagem (20,5 cm X 14,5 cm). 

 

 

 
 

1- Cartão Cores em Tiras:  

 

1°) Recortar tiras coloridas, podem ser de papel colorido, folhas de revistas; fitas auto 

adesivas decoradas, fitas de cetim. Os tamanhos das tiras vão diminuindo e a largura pode 

variar (no modelo foram recortadas com 1,5 cm).  

2°) Posicionar as tiras sobre o cartão formando o pinheiro de Natal (se necessário, pode 

traçar as linhas onde será feita a colagem das tiras e tamanhos correspondentes).  

3°) Colar as tiras.  

4°) Decorar o restante do cartão com outros materiais, como desejar. 



22 
 

 

2- Cartão Botões: 

 1°) Traçar o formato do desenho desejado no cartão (pinheiro → triângulo, bola de 

natal ou guirlanda → círculo).  

2°) Colar os botões com cola de silicone preenchendo o espaço desejado.  

3°) Decorar o restante do cartão com outros materiais, como desejar. 
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3- Cartão Fitas de Cetim: 

 

 1°) Cortar as fitas de cetim (no modelo foram usadas 4 fitas - 17 cm, 16 cm,15 cm e 14 cm), 

mas a quantidade pode variar de acordo com a preferência.  

2°) Amarrar as fitas na base de madeira com nós simples (a pessoa idosa pode necessitar 

de ajuda nesta etapa para segurar a base) e ao terminar, colar no cartão.  

3°) Decorar o restante do cartão com outros materiais, como desejar. 

 

 

4-  Cartão Alinhavo:  

1°) Traçar o formato de pinheiro (triângulo) no papel mais grosso (ao final será colado no 

cartão).  

2°) Marcar os pontos a serem furados com a agulha.  

3°) Posicionar o papel sobre uma base macia (isopor, EVA ou papelão) e fazer os furos 

pressionando a ponta da agulha sobre o papel. Alargue o furo de acordo com o tamanho 

necessário para passagem da linha.  

4°) Alinhave (na direção que desejar, na vertical ou horizontal), podendo colocar miçangas, 

e ao finalizar, cole as pontas da linha na parte de trás.  

5°) Cole o papel no cartão e decore o restante do espaço com outros materiais, como desejar. 
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5-  Cartão Anjo:  

1°) O primeiro passo é marcar a cartolina vermelha com as medidas de 18 cm de altura 

e 26 cm de largura, que é o tamanho total do cartão, depois cortar e dobrar ao meio a 

parte da cartolina com 26 cm.  

2°) Desenhar com um lápis os pontinhos que formam o desenho do anjo. E depois furar 

com a agulha de bordado colocando o papel sobre um isopor,  cobertor ou feltro 

dobrado para facilitar e dar segurança. 

3°) Use uma linha de bordado ou mesmo uma linha de crochê para bordar.  

4°) Arremate pelo lado que fica para dentro do cartão e cole uma cartolina recortada 

no mesmo tamanho para esconder o bordado, se desejar. Confecção de cartões de 

Natal bordados em cartolina para enviar para familiares ou colocar nas portas ou 

árvore de Natal.  

Materiais necessários: Cartolina, lápis, linha para bordado, agulha para bordado. 

Considerações: O modelo também pode ser usado para bordar em tecido, como por 

exemplo, jogos americanos, sousplat (porta pratos) ou panos de cozinha.  

1.   2.   3.  4.  

  

Link complementar:https://comofazeremcasa.net/30-ideias-para-fazer-cartao-de-natal/)               

about:blank
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6-  Cartão Dobradura:  

 

1°)  Você vai precisar fazer 4 tiras compridas de diferentes larguras na cartolina verde. Então, 

pra começar, faça marcações com lápis. Marque a primeira tira com 2 cm de largura, a 

segunda com 4 cm, a terceira com 6 cm e a quarta com 8 cm de largura.  

2°) Marque também os espaçamentos entre as dobras, para ficar bem reto quando você for 

dobrar. Nós marcamos 1,5 cm entre cada dobra.  

3°) Corte agora as 4 tiras, usando a primeira marcação.  

4°) Dobre agora cada tira comprida em tirinhas, usando a segunda marcação (de 1,5 cm 

entre cada tirinha).  

5°) Todas juntas ficarão assim: com mesmo comprimento, mas larguras diferentes. 

6°) Dobre o papel cartão vermelho no meio, desenhe uma estrela bem no centro e recorte. 

Depois, cole a estrela na parte superior do papel que será a base do cartão. 

7°) Cole fita dupla-face nas extremidades de cada tira comprida.  

8°) Comece a montar a árvore no cartão. Inicie pela parte superior, mais perto da estrela, e 

vá colando todos, até chegar à base da árvore. Sempre que colar uma parte da árvore, você 

pode dobrar o cartão para ficar bem firme.  

 

 

Considerações: 

● Se o(a) residente desejar escrever uma mensagem personalizada, para ajudá-lo(a) a 

organizar a ideia da mensagem, pode-se propor fazer um rascunho e depois passar para o 

cartão. No caso de idosos não alfabetizados e que desejem enviar mensagem, alguém pode 

transcrever para o cartão a mensagem. 

● É permitido erros ortográficos, salvo quando a pessoa idosa ficar incomodada e 

desejar fazer a correção. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 
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Sugestão de utilização 1:  

● Antes da comemoração do Natal: Usar como decoração, pendurado na árvore ou nas 

paredes. 

● Durante o Natal: Colocar os cartões em uma caixa e pedir que cada idoso faça a 

retirada de um cartão de forma aleatória, possibilitando que todos sejam presenteados com 

um cartão surpresa e evitando situações que gerem qualquer tipo de discriminação. 

Sugestão de aplicação 2: 

● Trocado entre os idosos residentes da mesma ILPI. Pode ser apresentada aos idosos 

a opção de não ter o destinatário nomeado para ser feita a troca no dia do Natal (ver sugestão 

de utilização durante o Natal), salvo quando o idoso desejar presentear alguém em 

específico. 

● Trocado entre os idosos de outras ILPIs; 

● Enviado aos familiares, amigos e comunidade externa; 

● Presentear os profissionais e colaboradores da ILPI. 

Obs.: Os cartões podem ser colocados dentro de um saco plástico transparente para que 

seja feita a troca de forma segura. 

Links complementares: 

https://blog.imaginarium.com.br/inspiracao/diy-como-fazer-um-cartao-de-natal/  

muitochique.com/variedades/40-cartoes-de-natal-criativos-e-artesanais.html 

 

2-VÉSPERA DO NATAL 
 

Muitas ILPI recebem muitas visitas e atividades na véspera e na noite de Natal. Este ano 

como todos sabemos será diferente, mas podemos aliviar a tensão, preocupação, tristeza 

dos residentes e colaboradores com a realização de atividades que promovam a 

descontração, integração e interação. Relembramos a importância da manutenção do 

padrão ouro de interação neste contexto de pandemia, de modo virtual. 

Nome da atividade:   

about:blank
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Memória de Natal 

Descrição da atividade: 

 É um jogo de memória com imagens de Natal. A atividade tanto pode ser oferecida já pronta 

para os idosos ou confeccionar junto com eles. 

Materiais necessários:  

Imagens impressas em papel couchê ou se não for possível em ofício e colada em cartolinas 

ou EVA; cola, tesoura. Modelo disponível para impressão. 

Modo de preparo: Cada folha de ofício ou couché A4 é possível imprimir x imagens para 

ficar num tamanho confortável para a maioria dos residentes. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido:  

Uma atividade que pode ser realizada em grupo ou individualmente ao longo do dia pelos 

residentes. Favorece a integração e socialização. 

Links complementares: 

Imagens gratuitas Fonte: pixabay.com 
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Nome da atividade:  

 

Café da manhã Natalino 
Descrição da atividade:  

Café da manhã temático com decoração natalina na mesa e cozinha, além de comidas 

típicas e ambiente sonorizado. 

Materiais necessários: 

 Decorações natalinas presentes na instituição; forro de mesa vermelho ou de estampa 

natalina; caixa de som para sonorização do ambiente; se possível, poderá haver alimentos 

típicos, como panetone, bolo de laranja, bolo de frutas cristalizadas e panquecas, além de 

frutas e demais itens presentes no café da manhã de rotina da instituição.  

Modo de preparo: 

 É importante que haja um ou mais profissionais responsáveis pela organização e decoração 

da cozinha, copa ou área comum onde os idosos tomam o café da manhã. As decorações 

da casa poderão migrar para este local, a fim de valorizar o momento para melhor ambiência 

dos residentes. Caso a instituição tenha árvore de natal, poderá então ser colocada neste 

local. Os profissionais ficarão responsáveis, também, por arrumar a mesa de café, com forros 

vermelhos e verdes ou de estampas natalinas. Além disso, é importante que o cardápio do 

café da manhã seja previamente pensado e elaborado pela equipe, levando em 

consideração as restrições alimentares da maior parte dos idosos. Deixaremos aqui, links de 

sugestões de receitas que poderão incrementar o cardápio deste café especial;  

Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido:  

Que tal um café da manhã especial para este dia tão importante que se aproxima?  

Reforçar aos idosos, ainda pela manhã, o dia que se comemora, é uma forma de estimular 

a cognição e a organização temporal dos residentes, além de fornecer uma experiência de 

acolhimento e fortalecimento de vínculo. A mesa do café da manhã poderá ser decorada 

com forros vermelhos ou de estampa natalina, assim como a árvore de natal poderá ser 

instalada próximo ao local do café da manhã, oferecendo informação visual aos residentes. 
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Durante a manhã e ao longo do dia, músicas natalinas em volume adequado poderão 

sonorizar o ambiente.  

Caso seja possível, comidas típicas de natal que respeitem a condição alimentar dos idosos, 

serão bem vindas, tais como, panetones, bolo de laranja ou de frutas cristalizadas e 

panquecas, além de frutas e demais itens de costume da instituição.  

Ideias de decoração natalina para a mesa de café da manhã: 

  

Links complementares:  

Para a elaboração de comidas natalinas para o café da manhã, pensando nas restrições 

alimentares dos idosos, deixaremos links de sugestão de receitas:  

Bolo de laranja diet: https://www.youtube.com/watch?v=emIwJ_AVG6k  

Bolo de frutas sem açúcar: https://www.youtube.com/watch?v=6U8-NCNkxZQ  

Panqueca de banana com aveia: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8oQ0X8JvvGo  

 

Nome da Atividade:  

Cantando o Natal 
 

Descrição da atividade:  

Os idosos e colaboradores sentam-se em círculo, com playlist previamente escolhida 

(sugestões abaixo). Um dos colaboradores inicia a música e após algum tempo aperta o play 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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para que todos no grupo possam completar a música. Sugere-se separar músicas mais 

conhecidas para trazer familiaridades aos residentes. 

Materiais necessários: 

Caixa de som, aparelho celular ou computador que possa tocar as músicas sugeridas. Essa 

é uma apenas uma sugestão das músicas, a depender de cada região outras músicas podem 

ser incluídas que façam sentido para os residentes. 

Modo de preparo: 

Baixar previamente as músicas, testar a altura do som, convidar os idoso e outros 

colaboradores a estarem presentes na atividade. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: Atividade em grupo que poderá ser 

gravada e também socializada com familiares. 

Links complementares:  

● https://www.youtube.com/watch?v=u2VXl_C6qxI  Este link tem várias músicas e a 

delimitação do início de cada música. 

● https://www.youtube.com/watch?v=DA5TiDAw3IM  Este link tem várias músicas e a 

delimitação do início de cada música. 

● https://www.youtube.com/watch?v=tWm0zHAuXNI  

 

Comunicação com a rede sociofamiliar 
 

Apresentamos estratégias para produção de vídeos e cartas a serem produzidos e 

compartilhados com a rede sociofamiliar.  

 

Nome da Atividade:  

 

Mosaico de Agradecimento e Votos 2020 e 2021 

Descrição da atividade:  

Todos os envolvidos nos cuidados compartilhados da ILPI serão convidados a participar: 

residentes, funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, familiares, amigos, 

comunidade voluntária que em 2020 se envolveram na rede de proteção de todos para todos 

deixarão seu depoimento sobre o ano, votos para 2021, recados para alguém, 

agradecimentos, enfim... deixarão sua fala, sua imagem...seu recado para Neste Natal, Ser 
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Presente. A mensagem será enviada para todos do círculo de cuidados e para quem os 

residentes desejarem. 

Exemplo de convite: 

Olá! 

Como estão? Por aqui estamos bem, apesar da dureza do ano e seus eventos e incertezas. 

Exatamente por ser um ano tão diferente e tão difícil, precisamos desde seu início, unirmos 

forças para vencê-lo. E é isso que estamos vivendo ao lado de vocês: residentes, 

colaboradores e muito, de vocês, familiares. 

Estamos fazendo um vídeo cujo tema é: NESTE NATAL QUERO SER PRESENTE, onde 

essa dualidade dos sentidos do ser PRESENTE, atribuído a cada residente, a cada 

colaborador, a cada familiar: Presente pela importância da sua vida e de sua história, 

participando de diferentes maneiras desta festa, nos presenteando com sua fala... 

Gostaríamos da participação de todas as vozes possíveis e gostaríamos de convidar você a 

fazer um vídeo curtinho, na vertical com uma mensagem sobre o ano, sobre essa experiência 

nova e difícil para cada um de nós, para o Natal, para o ano de 2021, para termos força de 

seguirmos juntos. 

Um grande abraço, 

Equipe XXX. 

  

Materiais necessários:  

Celular para filmar e alguém para editar as partes e aí enviar via whatsapp, e-mail, etc. 

Modo de preparo: 

 A ILPI enviará convite explicando a proposta para todos. Para os residentes e familiares, 

convidar e receber o aceite formal para veiculação de imagem. Pedir que filmem ou 

fotografem a si e aos demais participantes com o celular na vertical e se for filmagem, que 

seja uma média de 1 min. Enviar para o celular do editor da mensagem, que editará e enviará 

para as redes sociais da ILPI e contatos dos destinatários. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 

Disseminar mensagens que expressem os sentimentos experimentados ao longo de 2020 e 

os votos de um final de ano e novo ano de força, solidariedade, esperança e união. 

 

 

 



33 
 

Nome da Atividade: 

 

 Produção de vídeos e cartas pela rede sociofamiliar  
 

Descrição da atividade:  

A presença da família é um dos elementos simbólicos da comemoração do Natal. Entretanto, 

a pandemia de COVID-19 exige que algumas medidas, como o isolamento social, sejam 

tomadas em prol da saúde e da segurança de todos  os residentes e profissionais das ILPI. 

Desta forma para que os idosos possam sentir a presença do carinho da família ou amigos 

especiais, nossa sugestão é que essas pessoas sejam orientadas sobre essa situação e 

solicitadas com antecedência que elaborem cartas ou mensagens simples que possam levar 

aos residentes palavras de carinho, afeto e esperança para serem lidas no dia do Natal. 

É importante estar atento com a possibilidade de idosos que não tenham contato ou um bom 

relacionamento com a família e, para que não saiam prejudicados, em casos como esse, 

seria interessante que a equipe da ILPI se responsabilizasse por essa carta, envolvendo os 

voluntários inclusive.  

Outra maneira de reduzir a distância familiar exigida pelo isolamento social seria a gravação 

de vídeos com mensagens curtas que direcionassem a atenção dos idosos com frases de 

carinho e afeto pelos familiares dos residentes. 

Materiais necessários: 

● Celular ou câmera 

Modo de preparo - Vídeo: 

1) As famílias deverão selecionar fotos que promovam o acolhimento e o amor que é 

depositado nos idosos pelos familiares; 

2) Criar um vídeo, através do aplicativo “InShot” cujo tutorial está no vídeo referenciado 

no final dessa atividade. 

3) É interessante, após cada foto, a descrição do momento representado pela imagem, 

em que será abordado o que ocorreu no dia que foi tirada a fotografia, a sensação da 

família, os integrantes presentes naquela foto e uma mensagem carinhosa para o 

idoso. Outra sugestão para compor o vídeo são os relatos dos próprios familiares, 

gravados e enviados para a instituição. 

4) A família poderá criar um documento ou uma carta que apresente a descrição de cada 

foto, para que possa ser lida no dia do natal, no momento em que o vídeo estiver 

passando ou posteriormente a ele.  

5) Diante disso, o vídeo poderá ser produzido com uma música simbólica de fundo. 

Importante lembrar que, caso o idoso não seja contemplado pela família, esse poderá 

receber o vídeo produzido por algum cuidador. 

6) A família deverá encaminhar o vídeo e a descrição das fotos para a ILPI antes do 

Natal. 
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Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido: 

No dia do Natal, os facilitadores presentes na ILPI deverão reunir os idosos (respeitando as 

medidas sanitárias da COVID-19) e reproduzir o vídeo através de caixas de som e projetores, 

tablets ou os próprios celulares dos cuidadores, como será apresentado mais adiante nesta 

cartilha em “Exibição dos vídeos”. 

Links complementares: 

● Vídeo tutorial para o aplicativo “InShot”: 

https://www.youtube.com/watch?v=uW6_BOMgOZY&ab_channel=LuanaBaltazar 

 

● Vídeo explicando como utilizar três aplicativos diferentes para fazer o vídeo para os 

idosos:  

https://www.youtube.com/watch?v=BuMVWP4Lo-o&ab_channel=ApksPlay-AldemirJunior 

 

Nome da Atividade:  

 

Show de Natal Virtual 2020: Neste Natal quero Ser Presente 

Descrição da atividade: 

 Equipe interdisciplinar da ILPI (TO, Musicoterapeuta, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, 

Instrutor de Yoga, de Dança Sênior, de Dança de Salão, etc.) farão uma Live de Natal que 

será uma espécie de Show de Talentos com cada um fazendo algo que goste ou saiba como 

declamar uma poesia, cantar uma música, show de marionetes, número de sapateado, etc. 

que será apresentado e dedicado aos residentes e Equipe da ILPI com o lema Neste Natal 

quero ser Presente. 

Materiais necessários: 

 Criação de sala de uma plataforma zoom, meet que tenha a possibilidade de gravar. 

Organização para a Live. 

Modo de preparo:  

Organização dos participantes para a Live. Deve ser gravada. 

Propostas de utilização e aplicação do que foi produzido: 

 A Live será exibida com data e horários previamente agendados para que todos da ILPI 

possam assistir em local amplo e arejado respeitando as regras de proteção para o não 

about:blank
about:blank
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espalhamento do CORONAVÍRUS. Assim, serão disponibilizados horários diferentes para 

atender com segurança todo o grupo. 

 

 

Nome da Atividade:  

 

Videokaraokê adaptado 
 

Outra ideia seria a instituição fazer um concurso de videokaraokê adaptado. Como a maioria 

das instituições não possuem este aparelho disponível, pensamos que esta atividade poderia 

ser realizada da seguinte maneira: 

1- A instituição divulgará o concurso de música e convidará cada um dos seus residentes 

para se inscrever e cantar uma música de sua preferência; 

2- O idoso inscrito seleciona a música que irá cantar ; 

3- Com o recurso de um aparelho celular algum profissional da instituição irá gravar o idoso 

cantando, podendo também contar com um profissional que toque violão; 

4- No dia do Natal todas as gravações dos idosos participantes do concurso serão 

transmitidas via TV para os outros residentes da casa.  

5- O idoso que receber mais votos ganhará o concurso.  

6- A premiação pode variar de acordo com a opção de cada instituição 
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SUGESTÕES DE RECEITAS 
 

Abaixo apresentamos algumas sugestões, em especial para as refeições, a serem 

implementadas na véspera de Natal: 

Nome da Atividade:  

 

Preparo das refeições com os familiares por vídeo  

Descrição da atividade: 

É inegável que a comida e o preparo das refeições são símbolos marcantes do Natal. Muitas 

famílias têm o hábito de planejarem e montarem juntos a ceia de Natal. Para que essa prática 

seja possível com a devida segurança que o momento exige, nossa sugestão é que os idosos 

residentes que tiverem interesse possam ajudar em alguma receita ou prática na cozinha, 

durante uma videochamada com familiares ou amigos. A ideia é que possam cozinhar 

“juntos” mesmo que à distância. Para a ideia ficar ainda mais bacana, se for acessível e 

estiver nas condições da ILPI, sugerimos também que cada família e idoso fiquem 

responsáveis por um prato que irá compor a mesa para a ceia. 

É extremamente importante lembrar que por mais que estejamos propondo formas de 

comemorar e reinventar o Natal, não podemos esquecer das medidas sanitárias a serem 

seguidas. Para práticas na cozinha é muito importante que os idosos e funcionários estejam 

com toucas, máscaras, unhas cortadas e mãos muito bem lavadas com água e sabão  na 

hora do preparo dos alimentos, e que todos os utensílios após serem utilizados, sejam 

lavados e higienizados da forma correta. As superfícies da cozinha também devem passar 

por desinfecção além dos alimentos que serão utilizados para preparo.  

 

Materiais necessários:  

    - Celular ou computador para a realização da chamada de vídeo com os familiares 

- Ingredientes de cada receita e utensílios básicos para prepará-las  

- EPI para os idosos e todos os facilitadores envolvidos na atividade  

- Se os idosos quiserem e for possível, o ambiente pode ser sonorizado com músicas 

natalinas neste momento, em um volume que não interfira na conversa dos mesmos 

com os familiares  

Modo de preparo: 

Os residentes e seus familiares escolhem receitas que têm costume de fazer no Natal e se 

reúnem por meio de uma vídeo-chamada, com a presença de um facilitador para fazerem as 

receitas. Os idosos na ILPI com seus cuidadores e os familiares em suas casas. Se não 
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tiverem ideias para as receitas, os próprios profissionais poderiam dar sugestões, além das 

apresentadas nesta cartilha. Os idosos e familiares podem olhar as sugestões e escolher 

dentre elas. As receitas devem, preferencialmente se complementar, formando uma deliciosa 

ceia de Natal.  

Os facilitadores devem preparar previamente o ambiente onde serão realizadas as receitas, 

separando uma mesa ou local de apoio para os ingredientes e para o aparelho em que 

ocorrerá a chamada de vídeo com os familiares. Os responsáveis pela prática podem 

organizar o horário de realização das receitas de acordo com a agenda usual da ILPI, 

levando em conta a complexidade da receita, as vontades e necessidades de cada idoso e, 

principalmente, as medidas de segurança, visando não ter muitas pessoas realizando a 

prática ao mesmo tempo em um mesmo ambiente.  Além disso, pode-se propor esta 

produção desde o período preparativo do Natal, levantando os interessados e fazendo a 

agenda de produção com a família.  

Links complementares: Algumas receitas para a ceia de Natal nos links abaixo. 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/138558-lasanha-tradicional.html  

https://www.dicasdemulher.com.br/receitas-de-natal-faceis/  

https://www.blogvidadecasada.com/receitas-de-natal-faceis/   

 

Exemplos/sugestões de receitas fáceis:  

Gelatina Colorida 

 

● Ingredientes 

4 caixas de gelatina (abacaxi, uva, limão, amora) sabores diferentes a gosto 
1 lata de leite condensado 
1 lata de creme de leite 
1 gelatina sabor morango 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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● Modo de preparo 

Prepare as 4 caixas de gelatina separadas de acordo com as instruções das 
embalagens. Depois de endurecidas, corte em quadradinhos e reserve. Bater no 
liquidificador, o leite condensado, o creme de leite e a gelatina sabor morango 
dissolvida em 1 copo de água fria e 1 copo de água quente, por aproximadamente 5 
minutos. Misturar este creme na gelatina colorida. Mexer e levar para gelar novamente. 
Sirva quando estiver bem durinha. 

Salpicão 

 

 

● Ingredientes 

500g de peito de frango (cozidos e desfiados) 
1/2 xícara de chá de uva passa (opcional) 
1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço picada 
2 cenouras raladas 
1 lata de milho verde escorrido 
1 lata de ervilha 
500g de maionese 
200g de batata palha 
 

● Modo de preparo 

Depois que tudo estiver cozido, desfiado e ralado, misture todos os ingredientes (menos a 
batata palha) em um recipiente. 
Vá misturando a batata aos poucos no salpicão e finalize forrando com ela. 
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Arroz de Bacalhau de Glória da Conceição Araújo Ribeiro 

● Ingredientes 

Bacalhau 
Alho 
Cebola 
Azeite 
Arroz 
Massa de tomate 
 

● Modo de preparo 

- Deixar o bacalhau de molho na água na geladeira por dois ou três dias; vai mudando 
a água e verificando se está bom de sal. Desfiar o bacalhau em lascas grossas. 

- Fazer um refogado com azeite, cebola e alho. Ferva a última água do bacalhau. 
- Juntar a água, o arroz e o bacalhau para cozinhar juntos. Acrescenta a massa de 

tomate para dar cor. 
 
 
Links Arroz de Bacalhau: 

https://drive.google.com/file/d/1eB4ID7ynWD7PTgI6aNCh0wItW3tPPe6l/view?usp=sharing 

Receita de Glória: 

https://drive.google.com/file/d/1BmqlEEZlYNUpvk2SazLkK1P7NRELxkIU/view?usp=sharing 

 

3- DIA DO NATAL 
 

O dia do Natal pode ser planejado com antecedência e cuidado por toda a equipe da ILPI. 

Para o sucesso deste preparo, é importante que toda a equipe esteja em comunicação 

permanente com a rede sociofamiliar. A seguir, apresentamos algumas sugestões para a 

celebração do Natal: 

about:blank
about:blank
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A- Missa ou culto ecumênico de natal - Ceia de Natal  
 

Descrição da atividade:  

Missa ou culto ecumênico de Natal, a ser realizado antes da ceia, em memória ao nascimento 

do menino Jesus e com foco nas intenções dos idosos institucionalizados.  

Materiais necessários:  

Celular ou outro dispositivo com acesso à internet, que permita a realização de vídeo-

chamada com o voluntário responsável pela ministração do culto; aplicativo que viabilize a 

realização da vídeo chamada, tal como, WhatsApp, Google meet, Skype ou Zoom; caixa de 

som; cabo auxiliar; televisão ou tela para projeção da vídeo-chamada; decorações natalinas 

existentes na instituição.  

Modo de preparo: 

Deverá haver um ou mais profissionais da instituição, responsáveis pela captação de um 

voluntário, de preferência, já conhecido pela instituição, para a celebração da missa/culto. O 

profissional responsável deverá, inicialmente, levantar as intenções dos idosos para este 

culto, valorizando os anseios destes. Para isto, poderá perguntar nominalmente e anotar ou 

solicitar aos idosos alfabetizados, que escrevam suas intenções. Além disso, o profissional 

da ILPI deverá entrar em contato com o voluntário que realizará o culto, para agendar o 

horário, dando preferência ao momento prévio à ceia (janta). O celular ou outro dispositivo 

vinculado à vídeo-chamada, deverá ser conectado à caixa de som e à televisão ou tela maior 

para que haja maior acompanhamento e participação dos idosos, através dos estímulos 

visuais e auditivos do culto.  

Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido:  

Em respeito à fé professada e à religiosidade dos residentes cristãos, a instituição poderá 

promover uma missa ou culto antes da ceia de natal, em memória ao nascimento do menino 

Jesus. Caso haja, entre a equipe da ILPI, pessoa capacitada e disponível para a realização 

presencial deste momento, poderá ser convidada para tal. 

A instituição poderá, também, organizar este momento para que ocorra de forma virtual, 

através de vídeo chamada com voluntário capacitado que já atue na instituição para a 

ministração de cultos ou missas. O aparelho eletrônico que estiver sendo utilizado para a 

ligação, deverá ser conectado à caixa de som para amplificar o som, permitindo maior 

compreensão dos idosos. Se possível, a imagem deverá ser projetada em tela maior ou 

televisão, para que os idosos tenham também, o feedback visual do momento, reduzindo a 

sensação de distanciamento. Lembre-se da necessidade de desinfecção dos aparelhos 

utilizados.  

É importante que a instituição possa levantar as intenções de cada residente, para a 

realização deste culto, de forma a preconizar e valorizar as vontades e necessidades de cada 

indivíduo. 
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B - Visitas virtuais de Natal   
 

Descrição da atividade: 

Realização de encontros virtuais entre idosos e rede sociofamiliar durante o dia, para 

valorizar a simbologia do Natal em família e maior acolhimento aos residentes. Todas as 

visitas precisam ser agendadas previamente para que seja possível organizar e não gerar 

ansiedade nos residentes. Sugere-se a organização de agenda com esta finalidade.  

Materiais necessários: 

Celular ou outro dispositivo com acesso à internet, que permita a realização de vídeo-

chamada; aplicativo que viabilize a realização da vídeo chamada, tal como Whatsapp, 

Google meet, Skype ou Zoom.  Lembre-se da desinfecção de todos os aparelhos.  

Modo de preparo: 

Um ou mais profissionais da instituição, deverão ficar responsáveis pela organização de 

horários e escala de funcionários direcionados à viabilizar o contato entre os idosos e a rede 

sociofamiliar. Para esta organização, é importante que a instituição defina os horários 

possíveis de ligação, de forma a não atrapalhar a rotina dos residentes, ocupando os horários 

de menor fluxo de atividades na ILPI.  

Após esta seleção de horários, os idosos deverão ser convidados a participar dos contatos, 

valorizando as vontades de cada residente. A família será comunicada e posteriormente 

apresentada aos horários definidos pela instituição, para que escolha apenas um, para a 

realização do contato. O tempo de ligação será moldado de acordo com as individualidades 

de cada ILPI, assim como, com base no desenvolvimento da conversa entre idoso e rede 

sociofamiliar. O profissional responsável deverá entrar em contato com as famílias e permitir 

que estas conversem com o ente querido. Após este momento, o aparelho deverá ser 

higienizado com álcool 70%. É ideal que o dispositivo eletrônico esteja encapado por plástico 

filme, facilitando o processo de desinfecção.  

 

 

Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido: 

Família e Natal se completam. Devido à pandemia, o contato presencial dos idosos 

residentes com seus familiares não é recomendado, de forma a garantir a segurança de 

todos. Entretanto, os contatos virtuais são uma alternativa para que este convívio e 

proximidade aconteça. Neste dia, é importante que a instituição possa disponibilizar horários 

para agendamento dos encontros virtuais, de acordo com a viabilidade da equipe, do idoso 

e de sua família. É importante que haja organização prévia, com escala de funcionários 

responsáveis pela interlocução entre idosos e rede sociofamiliar, de modo a valorizar o 

vínculo dos residentes sem sobrecarregar a equipe ou atrapalhar a rotina da instituição.  

As ligações poderão ser via chamada comum ou por meio de vídeo-chamadas nas 

plataformas virtuais de comunicação, tais como, Whatsapp, Google Meet, Skype e Zoom. 
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Estes contatos poderão ser realizados entre os dias 24 e 25 de dezembro, de acordo com a 

disponibilidade da instituição e com o desejo dos idosos.  

É importante lembrar de realizar a higienização do aparelho eletrônico que for utilizado para 

viabilizar o contato virtual. Uma dica é plastificar o telefone, tablet ou outro aparelho 

eletrônico, para facilitar a desinfecção, que poderá ser feita com álcool à 70%. 

 

C - Músicas natalinas ao longo do dia  
 

Descrição da atividade: 

 Sonorização dos ambientes da ILPI com músicas natalinas ao longo do dia, incluindo os 

momentos de refeições, por exemplo.  

Materiais necessários:  

Celular ou outro dispositivo que permita a reprodução das músicas escolhidas pela ILPI; cabo 

auxiliar; caixa de som.  

Modo de preparo: 

Um ou mais profissionais da instituição, deverão ficar responsáveis pela seleção prévia de 

músicas que irão sonorizar os ambientes da ILPI ao longo do dia, em momentos estratégicos, 

tais como, antes, durante ou após as refeições. As músicas poderão ser organizadas em 

playlist (pasta única) para facilitar a reprodução das mesmas, sem que haja necessidade de 

troca manual das músicas. O dispositivo que irá reproduzir as canções, deverá ser conectado 

à caixa de som, para facilitar a compreensão dos residentes. 

Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido: 

Ao longo do dia, músicas natalinas poderão sonorizar os ambientes da instituição, conforme 

preferência dos residentes, fornecendo estímulo auditivo que fortalece a organização 

temporal dos residentes, para que se sintam envolvidos pelas comemorações de natal. 

Links sugeridos:  

Links com músicas sugeridas para esta atividade:  

Playlist Natalina do Puc no Lar (Spotify)  

https://open.spotify.com/playlist/3pSlTrytDpW4qS37dn7vJa  

Playlist de natal instrumental (utilizar como música de fundo para refeições ou outros 

momentos que acharem necessário): https://www.youtube.com/watch?v=sHspheJWXOk 

https://www.youtube.com/watch?v=ncjuqj0WN6s  

https://www.youtube.com/watch?v=3YoL4wmAEug  

 

Playlists cantadas:  https://www.youtube.com/watch?v=9zITsrQo0nk 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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https://www.youtube.com/watch?v=r3s6FQ2qAaU&list=PLJP_tVi1LVdi5WntXMkqQU7wfK5j

-nD50  

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g&list=PLCwAHfhr-Gc-

GAB61potMEXOD9So7CrRR  

 

D - Exibição de vídeos enviados pela rede sociofamiliar aos 

residentes 
 

Descrição da atividade:  

Como uma forma de suprir parcialmente a falta que a família traz em um momento tão 

significante como o Natal, a produção dos vídeos pelos familiares será de inegável 

importância, a fim de promover um momento emocionante e de muito carinho. 

Materiais necessários: 

Depende da preferência e condição da instituição, mas podem ser usados: 

● Caixa de som 

● Projetor 

● Tablets  

● Celular 

Proposta de execução: 

Neste dia, cabe aos facilitadores da instituição apresentarem o(s) vídeo(s) produzido(s) da 

forma que for mais conveniente, sendo assim, cada ILPI deve considerar a melhor forma de 

executar. Essa apresentação pode ocorrer via projetor, tablets, celulares, sendo os áudios 

(se presentes) expostos por meio de caixas de som. 

Dessa forma, todos os idosos deverão estar presenciando os vídeos dos demais para que 

seja proporcionada uma vivência em conjunto, sempre importante lembrar que devem ser 

seguidas as medidas sanitárias da COVID-19.  

Além disso, os facilitadores presentes deverão aproveitar o momento para gravar vídeos e 

tirar fotos para que essas possam ser disponibilizadas para os familiares após o natal. 

Proposta de utilização e aplicação do que foi produzido: 

A partir do produzido, será possível que a instituição proponha um momento muito 

emocionante, tanto para os idosos quanto para os cuidadores. Desta forma, esse momento 

poderá ser registrado através de fotos e vídeos que, posteriormente, serão encaminhados 

aos familiares. 

 

E - Exibição do Videokaraokê adaptado  
 

about:blank
about:blank
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Com o objetivo de descontração, neste momento serão apresentados os vídeos dos idosos 

que interessaram em se inscrever para cantar uma música de sua preferência e que já foi 

gravado anteriormente por um profissional da instituição. Neste dia é importante que a 

instituição disponibilize um espaço e tecnologia para a transmissão. Lembrando sempre das 

medidas de distanciamento. 

 

F - Leitura de cartas  
Para uma comemoração no dia 25/12 sugerimos que as cartas que foram solicitadas aos 

familiares e amigos, ou escritas pelos próprios profissionais da instituição sejam lidas em um 

momento especial. A sugestão é que se sentem em roda, respeitando o distanciamento, e 

que sejam lidas e comentadas com todos os residentes que tiverem interesse em participar. 

É importante respeitar a singularidade de cada idoso, e caso algum não se sinta a vontade 

de ler ou escutar a carta em voz alta, que a sua vontade seja atendida e que a mensagem 

seja passada apenas para ele em particular. A ideia é criar um momento agradável de 

proximidade com a família, amigos ou pessoas especiais. 

 

G - Amigo oculto entre residentes e a rede sociofamiliar: 
 

Descrição da atividade: O Natal é para a maioria das pessoas uma data em que estar com 

a família é sinônimo de amor e acolhimento, e de literalmente ter o coração preenchido com 

muito afeto. Porém com a pandemia que enfrentamos é ideal mantermos precauções, 

principalmente com os idosos, que fazem parte da população de risco. Por isso, estratégias 

devem ser desenvolvidas para que a distância seja somente física e que os laços afetivos 

estejam ainda mais fortalecidos. 

Materiais necessários: 

● Caixa de som 

● TV conectada a um notebook ou tablet que transmitirá os vídeos recebidos 

(preferencialmente via WhatsApp) 

● Microfone caso seja necessário 

 

Proposta de execução:  

Os familiares deverão gravar um vídeo para o residente, mandando mensagens positivas e 

de afeto, (podendo também contar casos engraçados ou o que achar que fará o idoso feliz) 

e enviar um presente (pode ser coisa simples, partindo do pressuposto que muitas famílias 

estão passando por dificuldades financeiras – o mais importante é a mensagem que a família 

tem a transmitir). Se for possível reunir todos os residentes da Instituição num espaço amplo, 

mantendo a distância recomendada, o funcionário vai sortear os nomes de um por um dos 

residentes (que só ele vai ver qual é) falar suas características mais peculiares para que 

todos tentem adivinhar. Ao adivinhar (ou não) o servidor revela quem é, mostra o vídeo que 
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a família enviou e entrega o presente. Um entrave que pode haver é que talvez haja algum 

residente sem vínculo familiar que por esse motivo venha a se sentir excluído. 

 

H - Caixa Natalina 
 

 

 

Descrição da atividade: 

Recomendamos que esta atividade seja conduzida por profissionais terapeuta ocupacional, 

psicólogo ou assistente social, atentando para as lembranças resgatadas e a retaguarda 

emocional aos residentes que participarem da prática. Vale salientar o risco de resgatar 

memórias que não sejam acolhidas e que podem prejudicar o estado emocional dos 

residentes.   

Os Idosos e colaboradores sentados em um círculo. O profissional (terapeuta ocupacional, 

psicólogo ou assistente social) inicia a fala sobre o Natal (abaixo sugestão da fala), em 

seguida  retira da caixa um objeto por vez solicitando a todos que pensem no que representa 

cada objeto para si. A participação na atividade é livre, apenas deve falar o idoso que sentir-

se confortável. Cada participante pode falar aleatoriamente sobre o que representa os 

objetos e após as falas o mediador faz as amarrações necessárias com os conteúdos que 

foram apresentados. Encerra-se o grupo com uma música natalina. 

 

Materiais Necessários: 

Uma caixa enfeitada com motivos natalinos e objetos que representem o Natal, um aparelho 

de som com áudio de música Natalina.  

Modo de preparo:  

Decorar a caixa de Natal e selecionar os objetos ( sino, papai noel, árvore de Natal , menino 

Jesus  etc.). Importante destacar que a equipe deve estar atenta à desinfecção dos 

objetos. A recomendação é que os objetos sejam manipulados somente pelo 

profissional da equipe que irá conduzir a vivência.  

Proposta de utilização de texto inicial:  
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Recebemos uma encomenda que está representada nesta caixa para compartilhar com 

todos do grupo e encher este momento de alegria e reflexão, afinal é o momento de renovar 

nossa esperança: então temos aqui essa representação! 

Música para finalizar:  youtube.com/watch?v=kbNUWo6fVG 

 

 

 

4- O DIA SEGUINTE AO NATAL 
 

 

Para fechar as comemorações natalinas, sugerimos para o dia seguinte ao Natal, o 

compartilhamento de fotos, vídeos e relatos dos residentes com a rede sociofamiliar, bem 

como a manutenção das visitas virtuais.  

  

 Compartilhar fotos, relatos e vídeos com a rede sociofamiliar  
Descrição da atividade:  

Será necessário que a rede sociofamiliar dos idosos receba as fotos, vídeos e relatos do 

natal que ocorreu na ILPI. Essa prática certamente reforçará os laços afetivos entre os 

familiares e os residentes, além de proporcionar momentos de muito afeto que respeitem as 

medidas sanitárias da COVID-19. 

Proposta de execução: 

 Diante dos momentos vivenciados e registrados pelos cuidadores, os produtos de Natal 

(vídeos, relatos e fotos) deverão ser encaminhados aos familiares a fim de retribuir o carinho 

que tiveram ao enviar as demonstrações de amor aos idosos, como mensagens, cartas, 

vídeos,  fotos etc.  

 

 

 

 

 

Para os dias 

seguintes 

ao Natal 
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MENSAGEM FINAL 
 

Apresentamos aqui algumas mensagens que sugerimos que sejam replicadas a toda a 

equipe, quem sabe em um amigo oculto de mensagens, trocadas entre todos os residentes 

e profissionais. Seguimos juntos nesta jornada.  

A época natalina não é sobre presentes, é sobre presença. Mais do que a presença física, a 

presença na escuta e acolhida, na atenção, cuidado e zelo. Aquilo que podemos oferecer de 

mais importante aos outros é nossa atenção, nossa amizade verdadeira e nosso amor 

incondicional. O nosso maior desejo é que neste Natal possamos irradiar luz e calor para 

aqueles que nos rodeiam, como estrelas que brilham no céu uns dos outros.  

O Natal é época de renovar os sonhos, tentar novamente e recomeçar. Este ano não foi fácil, 

mas o que parece ser o fim é na verdade o início de novas lutas e conquistas. E foi isso que 

tivemos como meta nesta produção: acolher e apoiar as ILPI em suas necessidades, se 

reinventando neste tempo de pandemia. Desejamos a todos, residentes, familiares e equipe 

das ILPI, que nesta transição entre o fim e o começo, renovem as suas esperanças e amor 

pelo próximo.  

Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos 

especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a 

compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração 

de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo. 

Desejamos a todos vocês profissionais e residentes que participaram conosco das 

capacitações e lives da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPI e do PUC no Lar que toda 

esperança e magia do Natal possam trazer leveza aos corações, paz ao espírito e confiança 

de que dias melhores virão. Se há propósitos divinos, eles não devem ser questionados, mas 

vistos como aprendizado. Desejamos a vocês comemorações muito especiais e 

abençoadas.  

Desejamos a todos Boas Festas. Para os que creem, que Jesus nasça no coração de cada 

um de nós e que faça da nossa vida a sua morada. Que possamos entender o verdadeiro 

significado do Natal, acreditando que tudo passa e tudo vai melhorar! Nossos sinceros 

agradecimentos a todos os profissionais pelo trabalho, carinho, competência e cuidado com 

todos os idosos residentes. Vocês com certeza fizeram e fazem a diferença nesse período 

tão difícil pelo qual estamos passando! Fiquem com Deus, e sejamos fortes na fé!  

Para todos, independentemente de serem ou não cristãos, nossos sinceros votos de Boas 

Festas e um 2021 melhor para todos! 

 

 

 

 



48 
 

 

Essa cartilha esta licenciado por “Creative Commons 

Attribution - Non Commercial – No Derivatives 4.0 International 

License.” Para ver uma cópia dessa licença entre em: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Ou envie uma 

correspondência para: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain 

View, CA 94042, USA. 

 

Você tem o direito de: 

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato 

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da 

licença. 

 

De acordo com os termos seguintes: 

Atribuição — Você deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a licença, e indicar 

se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer forma razoável, mas não de uma 

forma que sugira que o licenciante o apoia ou aprova o seu uso. 

 

Não Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais. 

 

Sem Derivações — Se você remixar, transformar, ou criar a partir domaterial, não pode 

distribuir o material modificado. 

 

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de 

caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença 

permita. 
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