
   

 

DANÇA SÊNIOR ® 

INFORMATIVO DANÇA SÊNIOR -  ANO XXVII  
 

NÚMERO 01 — JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 

O Mundo Parou! 
 

Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV
-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disse-
minada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáti-
cas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 
80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligo sintomáticos (poucos 
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de su-
porte ventilatório. Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid 

                      O mundo Pede Socorro! 
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SECRETARIA  

INFORMA  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
A Secretaria da DS atende de 
segunda a sexta-feira das 
07:30 às 16:45 horas, pelos 
contatos:  
Telefone / WhatsApp: 
  047 3121 6262  
e-mails: 
dancasenior@ 
bethesda.org.br E danca-
senior@hotmail.com 
Secretária Samara.  
 

KITS 
Os materiais que compõem 
os kits podem ser adquiridos 
separadamente, mas somen-
te para os que já frequenta-
ram o devido curso.  
CD R$ 20,00 / DVD R$ 40,00. 
 
MATERIAIS  
Adesivo R$ 1,50, apoio de 
celular e anti stress R$ 10,00, 
botons R$ 3,00, camisetas 
diversas R$ 35,00, nécessai-
res R$ 15,00, pastas R$ 
18,00, rolos com 10 plásticos 
para pasta R$ 2,00, Sacolas 
R$ 2,00 e Copos personaliza-
dos com canudo e Tampa R$ 
8,00. 
 
ANUIDADE 2020 E 2021 
A Anuidade 2021 é de R$ 
80,00.  
Os boletos 2021 serão emiti-
dos, R$ 75,00 com data fixa 
para desconto, após a data 
R$ 80,00. Os boletos serão 
emitidos a partir de janei-
ro/2021. 
A Anuidade também pode ser 
paga nas Regionais e/ou de-
positada na conta corrente 
da DS no Banco do Brasil.  
Nesse caso, a Sede deve ser 
comunicada e poderá estar 
encaminhando o comprovan-
te de depósito para o nosso 
WhatsApp da DS:  
 (047) 3121.6262  

EDITORIAL 
 

    Caras filiadas, caros filiados e integrantes de 
grupos! 
A DANÇA SÊNIOR® fez um resumo das ativida-
des desse ano atípico. Jamais esperávamos uma 
pandemia da extensão e gravidade que se alas-
trou no mundo. Não é necessário que entro em 
detalhes, das mudanças rigorosas que aprende-

mos para o nosso cotidiano... Nós somos diariamen-
te abalados com notícias chocantes; em primeiro 
plano vem a pandemia, seguem catástrofes  da  
natureza, ambientais, sem falar àquelas todas que 

acontecem entre os seres humanos. Graças a Deus nós esta-
mos vivendo e atuantes.  
 A DANÇA SÊNIOR®  não parou, embora em Março nos 
angustiamos e perguntamo-nos como continuar? Duas pesso-
as foram iluminadas por Deus, com a ideia das lives; Cristiane  
K. Gilgen e Samara Fagundes, a nossa gratidão pela inovação! 
Vejam com carinho sobre Inovação das lives e Cursos Danças 
Sentadas on-line, nas páginas 08 até 19.  

 O Conselho Gestor e a Comissão de Formação trabalha-
ram com responsabilidade e entusiasmo, com o objetivo de 
caminhar e fortalecer a atividade — leiam o “feedback Regio-
nais e Ministrantes” , a fim de apreciarem conosco a satisfação 
e alegria de muitos integrantes de grupos e de pessoas novas 
que participaram. Agradecemos a Deus e vocês todas, e vocês 
todos, desde a SEDE até a Christel na Alemanha. Não para-
mos, e sim, em primeiro plano, estamos na expectativa da va-
cina, contra COVID-19 e assim, se Deus permitir, continuare-
mos em 2021. O seu potencial engajamento, amigas e amigos 
da DANÇA SÊNIOR® é bem-vindo e importante.  

 Esse é o seu informativo on-line de Final do Exercício de 
2020. Conforme a Convenção estamos felizes pelas realizações 
e pelos ecos recebidos. A nossa gratidão à Instituição Bethes-
da.  

 Ó gente querida, em nome do Conselho Gestor e SEDE, 
deixo mensagem de FELIZ NATAL e VENTUROSO ANO NOVO 
no final do informativo.  

 Carinhosamente desejo, que vocês continuem se cuidan-
do para passar com saúde o período longo e difícil que esta-
mos vivendo e isso com a graça e bênção de Deus. 

 Abraços, 

 Regina Krause.  
Coordenadora Nacional da DANÇA SÊNIOR®   

       REGINA KRAUSE 
      COORDENADORA    

    NACIONAL 

mailto:dancasenior@portalbethesda.org.br
mailto:dancasenior@portalbethesda.org.br
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AGENDA ESTARÁ DISPONÍVEL QUANDO FOREM LIBERADOS OS  
CURSOS PRESENCIAIS. ESTARÃO ACONTECENDO SOMENTE OS  

CURSOS ON-LINE.  
 
 

Em breve serão abertas as inscrições para o CURSO PROGRESSIVO B. 
Aguarde o link que estará disponível nas redes sociais. 

 

 
CONTATO COM AS REGIONAIS DA DANÇA SÊNIOR: 
 
 

REGIONAL 01 - RS 
Contato: Bettina otsabender@hotmail.com 
 
 
  
REGIONAL 02 – SC/PR 
Contato: Sede/Samara dancasenior@bethesda.org.br 
  
 
 
REGIONAL 03 – RJ/ES 
Contato: Rita vidavilaisabel@yahoo.com.br 
 
 
 
REGIONAL 04 – MG/BA 
Contato: Rosângela dutrarosangela@hotmail.com 
  
 
 
REGIONAL 05 – MT/MS/RO 
Contato: Ana Maria ana-personal@hotmail.com 
 
 
 
REGIONAL 06 – SP 
Contato: Reinildo seniordanca@gmail.com 
 
 
 
REGIONAL 07 – DF/GO 
Contato: Demerson demersongmaciel@gmail.com 
 
 
 
REGIONAL 08 – CE/PE 
Contato: Maira maira_grassi@hotmail.com 

Acompanhe a atualização da agenda em nosso site: 
www.dancasenior.org em AGENDA. 

AGENDA DE CURSOS 
e pré-requisitos para se inscrever 
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CURSOS PRESENCIAIS REALIZADOS  

Curso Básico  
Rio de Janeiro/RJ  
08 e 09/02/2020 

 
Ministrantes: Enilda 

e Rita 

Progressivo A  
Curitiba/PR  

15 e 16/02/2020 
 

Ministrante: Waltraud 

Avançado B  
São Paulo/SP  

29/02 e  
01/03/2020 

 
Ministrantes:  
Cecília e Erika 
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CURSOS PRESENCIAIS REALIZADOS 

Oficina A 
Belo Horizonte/MG  
07 e 08/03/2020 

 
Ministrantes: Maria 
Regina e Rosângela 

Oficina B  
Belo Horizonte/MG  
07 e 08/03/2020 

 
Ministrantes: Maria 
Regina e Rosângela 

Progressivo A  
Belo Horizonte/MG 
14 e 15/03/2020 

 
Ministrantes:  

Clélia e Rosângela 
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CURSOS PRESENCIAIS REALIZADOS 

Curso Básico 
Brasília/DF 

14 e 15/03/2020 
 

Ministrantes:  
Ingrid e Isabel 

E.D.A Coletânea IV 
Blumenau/SC 

14 e 15/03/2020 
 

Ministrantes:  
Herta e Sônia W. 
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EM MEIO A PANDEMIA COVID —19 A INOVAÇÃO VEIO! 

AS LIVES NO INSTAGRAM @DANCASENIOR ESTREOU NO DIA 
06/04/2020 COM A MINISTRANTE DO RIO DE  
JANEIRO — RITA SOUZA E NÃO PAROU MAIS... 

AS LIVES DA DANÇA SÊNIOR FORAM REALIZADAS TODAS AS 
SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS ÁS 15H00.  
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L I V E S  

LIVES NATALINAS 
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Inovando também nos cursos!  
 

Um grande Desafio para a DANÇA SÊNIOR! 
O primeiro Curso on-line foi o E.D.B Vamos Dançar 

Juntos I, realizado em duas turmas no dia 
27/07/2020 até o dia 30/07/2020 pela Plataforma 

Google Meet no período noturno com as  
Ministrantes: Sônia Weingärtner e Rosângela Dutra. 

Sônia Weingärtner  Rosângela Dutra 
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Realizado no dia 
14/09/2020 até 

18/09/2020 
 

Ministrante:  
Sônia Weingärtner 

 

Realizado no dia  
26 e 27//09/2020 &  

03 e 04/10/2020 
 

Ministrante:  
Rita Souza 
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Realizado no dia 
19/10/2020 até 

22/10/2020 
 

Ministrante:  
Rosângela Dutra 

 

Realizado no dia  
23/11/2020 até  

26/11/2020 
 

Ministrante:  
Márcia Cristina 
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Realizado no dia  
05/12/2020 e 06/12/2020 

 
Ministrante:  
Rosa Viana 



20  

 

O CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR EM GUARAPARI - ES  
SERÁ DE 13 A 16 DE MAIO DE 2021.  

ESPERAMOS VOCÊS PARA PARTICIPAREM, LIGUEM (31) 2510-2329  
OU PELO E-MAIL: DEDODEPROSA.CONTATO@UOL.COM.BR  

FAÇA JÁ SUA RESERVA. 
 

ACOMPANHE NO FACEBOOK - CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR 

CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR 
UM ANO DIFERENTE ESTE QUE VIVEMOS, EM MUITOS ASPECTOS, ALGUNS RUINS E 

TRISTES, MAS TAMBÉM, DE MUITO APRENDIZADO E NOVAS EXPERIÊNCIAS. 
E UMA DAS COISAS MAIS GRATIFICANTES QUE ACONTECERAM, FORAM AS LIVES DA 
DANÇA SÊNIOR.  ANTES,  NÃO CONSEGUIA TIRAR UM TEMPO PARA PARTICIPAR DAS 

AULAS DA DANÇA SÊNIOR,  COM AS LIVES ESTOU APRENDENDO A DANÇAR,  ME 
EXERCITANDO E DEIXANDO OS MEUS DIAS MAIS LEVES E FELIZES.  

O CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR EM GUARAPARI-ES FOI ADIADO PARA 
OS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2021. ESPERAMOS TODOS VOCÊS PARA PARTICIPA-

REM CONOSCO. NESTES DIAS TEREMOS A  OPORTUNIDADE DE NOS REVERMOS, PO-

DERMOS DANÇAR JUNTOS E APRENDERMOS AINDA MAIS. 
A NOSSA ESPERANÇA É QUE DIAS MELHORES VIRÃO,  QUE TEREMOS SEGURANÇA SA-

NITÁRIA PARA TODOS E, ASSIM, PODEREMOS APROVEITAR AINDA MAIS OS NOSSOS 
DIAS COM MUITA DANÇA.  

NÓS DA DEDO DE PROSA COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESEJAMOS A TODOS UM NA-

TAL REPLETO DO AMOR DE JESUS NO LAR DE CADA UM E UM 2021 COM MUITA SAÚ-

DE E PAZ. 
 

COM CARNHO,  
MARLEZE E JUAREZ ELISIÁRIO  



21  

 

CONVENÇÃO 2020  ON-LINE 

Resumo da Convenção On-line:   
 

 A Convenção 2020 contou com a presença virtual de 47  
filiados. As Regionais através dos seus coordenadores relataram 
suscintamente suas atividades de 2020. Foi apresentado o Relatório 
Financeiro parcial do período constante no relatório de atividades, 
apresentado pela Cris e foi aprovado. Mantivemos a anuidade em 
R$ 80,00 com desconto de R$ 5,00 até o vencimento do boleto. 
 Plano de Ação 2021: O Regulamento será analisado  pelo  
Conselho Gestor e depois enviado aos Coordenadores e Comissões.  
 Foram Homenageados os Habilitados em 2010 pelos seus 10 
anos. A turma de Habilitados que ocorreu foram nas: Regional 01,  
Regional 02, Regional 03, Regional 04 e Regional 06. 
 Sendo assim, as 22h15m foi declarada a encerrada a XXVIIª  
Convenção de filiados on-line.  
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Feedback regionais 2020... 

 Regional 01 

Bettina 

Um ano que pode ser resumido em algumas palavras: 
EXPECTATIVA - prometia ser um ano com vários cur-
sos agendados, três turmas que iriam fazer a oficina 

(antiga habilitação), vários novos grupos, preparativos 
para um novo Encontro Rio-grandense em Santa Cruz... 
COVID com tantas incertezas, medos, caos, contágios 
de perto e de longe, mortes, perdas. Enfim, o mundo 

parou. Isolamento, solidão...  
E agora? Nova palavra-chave: 

SE REINVENTAR. Também a DANÇA SÊNIOR preci-
sou se reinventar. E como se esmerou. Vieram as lives 
com envolvimento dos ministrantes - que dificuldade - 
como fazer, como domar a Internet. Nunca estivemos 

tão unidos e buscando o bem maior. Nos tornamos uma 
grande família que se via 3 vezes por semana no Insta-
gram e diariamente no whatsapp. Lição que ficará para 
vida. Surgiram os CURSOS ON-LINE.  Quantas pessoas 
atingidas e ávidas por se aperfeiçoar.  Um novo se rein-

ventar para os ministrantes dos cursos. Parabéns. 
LIÇÃO que fica é que somos limitados, temos fraque-
zas, mas DEUS ESTÁ CONOSCO e mais do que nunca a 
nossa FÉ E CONFIANÇA neste DEUS que veio menino ao 
mundo para nos salvar. Unidos fomos mais fortes e po-

demos ser força e amparo para os outros. 
EXPECTATIVAS PARA 2021: que venham as vacinas, 
que Deus tenha piedade do mundo e que cada um de 
nós possa fazer a sua parte, para que o mais rápido 

possível, possamos nos reencontrar. 
Um abençoado Natal e um ano novo carregado de fé, 

esperança e força. 

Regional 02 

Eileadh 

Estamos no final de mais um ano que acabou 
sendo muito diferente de qualquer outro até 
agora em nossas vidas.   A Pandemia mexeu 

com TUDO!! 
Mal começamos o ano e os Grupos de Dança fo-
ram obrigados a parar.  Aí veio a ideia muito lou-
ca, mas maravilhosa, das lives, que teve a parti-
cipação de muitas e muitas pessoas, no formar e 

no ativar.   Após isso surgiram os cursos ON-
LINE que foram um enorme sucesso!  Tanto foi, 
que há muitas pessoas aguardando novos cursos 

para o ano que vem. 
Gostaria de deixar meu desejo de Boas Festas 

para todos da DANÇA SÊNIOR pelo Brasil inteiro e 
que o ano vindouro nos traga saúde e segurança 
com a vinda da vacina contra o Covid-19, e mui-

to mais danças. 
 

Abraços dançantes!!! 
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Feedback regionais 2020... 

Regional 04 

Rosângela 

 A Coordenação da Regional 4, em primeiro lugar, 
vem manifestar sua solidariedade às pessoas que têm 

sofrido perdas irreparáveis nesses tempos de pandemia. 
Ao mesmo tempo, manifestamos nossa admiração e 

gratidão a todos os envolvidos no processo de realização 
das lives e dos cursos on-line, que têm sido motivo de 
alegria e de realização para um número expressivo de 
pessoas! As lives têm diminuído o impacto negativo do 
distanciamento social, criando a possibilidade de comu-
nicação entre as pessoas, além de preencher o tempo 

ocioso derivado da impossibilidade de ir e vir. Dirigentes 
desta Regional se entusiasmaram com a possibilidade de 
realização das lives - ao todo realizaram 35 lives! Dentre 
elas, destacamos a única live realizada por um casal de 
idosos - com a presença de Raphael (85 anos) junto à 
Conselheira Clélia (81 anos)! Vale destacar também o 
apoio técnico fornecido por Rosa em mais de 20 lives 

realizadas em BH! Os cursos representaram a possibili-
dade de investimento profissional para muitos partici-
pantes, sem que precisassem se deslocar. Também 

aqui, a Regional 4 se fez presente com a participação de 
algumas de suas ministrantes. Com admiração e orgu-
lho, a Coordenação agradece aos (às) dirigentes da Re-
gional 4 que contribuíram para que a DANÇA SÊNIOR se 
fizesse presente na vida das pessoas, nesses tempos de 
pandemia, por meio das lives e dos cursos! Agradece-
mos também à Cristiane, ao Conselho Gestor, à Comis-
são de Formação, à Samara e às pessoas de todas as 
Regionais que participaram das lives e/ou dos cursos! 

 Desejamos que tenhamos todos (as) um  
abençoado 2021!  

E que a DANÇA SÊNIOR continue colocando mais vida 
nas vidas das pessoas! 

Regional 05 

Ana Maria 

Foi um ano atípico, mas com muito ensinamen-
tos, tivemos oportunidade de levar a Dança Sê-
nior para todo o Brasil, dentro dos seus lares, 

com as lives 3 vezes por semana. Os cursos on-
line também foram um grande avanço dando 

oportunidade para outras pessoas conhecerem a 
DANÇA SÊNIOR. Temos que brindar a vida e co-
memorar a nossa existência. Queremos parabe-
nizar a todos pela tamanha resiliência que Em 

tempo de pandemia faz caminhar a  
DANÇA SÊNIOR de outra forma. Estamos muito 
felizes pois  fomos presenteados com a Lei Nº 
11.255 de 02 de dezembro de 2020, que Insti-
tuiu o Dia Estadual da DANÇA SÊNIOR no Estado 

de Mato Grosso dia 26 de julho.  

 
Feliz Natal e Ano Novo cheio de realizações.  
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Feedback regionais 2020... 

Regional 06 

Reinildo 

Embora pandemia... 
Sabemos que para todos nós o ano de 2020 foi um 

ano bem difícil. A maioria de nós teve que lidar com ques-
tões complicadas nunca antes reveladas com tanta veemên-

cia: angústia, dor da perda de entes queridos e medo do 
próprio vírus entre os principais efeitos. Somado a isso per-
cebemos uma tendência ruim, onde tornaria os idosos veto-
res de transmissão. O idoso passa de vítima da pandemia 

para responsável dela por ser o mais frágil no campo da vul-
nerabilidade epidemiológica. Graças a Deus, isso não vingou. 

Como nada na vida é só lamentação, nos vimos num 
cenário desafiador. A DANÇA SÊNIOR se vê desafiada nes-
se sistema, junto com seus ministrantes e dirigentes. Como 
se desenvolver nessa situação que clamava por uma atitude 
inovadora? Não demorou muito, começou a aparecer as lives 
como forma de contato permanente com os idosos de todo 
o Brasil, e para ninguém ficar à margem dessa inclusão, os 
cursos on-line supriram uma necessidade emergente, dando 

condições a uma formação nunca antes pensada. 
Os dirigentes de todas as regionais, acredito eu, se 

colocaram a explorar suas capacidades de conhecimentos e 
foram se aperfeiçoar no campo das redes sociais, fundamen-
tais para a manutenção do contato com todos: Faceboock, 
Instagram, zoom, entre outros. Surgiu ai uma luz de espe-
rança e uma corrente de bons corações onde todos podiam 
se encontrar e se confraternizar, transformando o isolamen-
to imposto pelo vírus em alegria, satisfação e solidariedade. 
Encerramos o ano de 2020 com um Feliz Natal surpreenden-
te, inovador, incluso e participativo. Só temos que agradecer 
pela felicidade de estarmos aqui unidos. Esperamos poder 

nos confraternizar no próximo ano, olhando nos olhos e dan-
do um abraço, como é de nosso costume.  Essa tarefa deve-

rá ser cumprida por todos nós!!  
ABRAÇO A TODOS DA REGIONAL 06  

Regional 08 

Maira 

Nunca podíamos imaginar que viveríamos um ano tão 
diferente em nossas vidas!  

Uma pandemia que colocou o mundo inteiro em isola-
mento social!  

Muita tristeza, medo e incerteza. Mas neste cenário ti-
vemos a oportunidade de nos reinventarmos e a  

DANÇA SÊNIOR ultrapassou o limite das fronteiras de 
forma corajosa, ousada e brilhante! As lives proporcio-
naram uma maior abertura para que muitas pessoas 

pudessem conhecer a DANÇA SÊNIOR, despertando o 
interesse de muitos em fazer os cursos on-line de dan-

ças sentadas que foram ofertados. 
A integração entre todos que fazem parte desta gran-
de família chamada DANÇA SÊNIOR, nos mostrou que 
a adversidade fez com que avançássemos num cami-
nho que não permite mais volta! Vamos seguir em 

frente com a força de todos para muitas conquistas e 
sucesso!  
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Feedback regionais 2020... 

Regional 07 

Demerson 

 Ao final do ano de 2019, assume uma nova coor-
denação da DANÇA SÊNIOR, na Regional 7 (DF/GO), 
cheia de planos e descobertas, com a intenção de ressig-
nificar a dança não só para suas e seus dirigentes, mas, 
também, para suas e seus participantes, uma gestão que 
possibilitasse uma nova forma de comunicação, viva e 
transparente, pulsante ao ritmo da música e do corpo 
em movimento. Mas, uma crise de saúde pública e sani-
tária, sem precedentes, assolou a população brasileira e 
mundial, fazendo com que todas e todos nós, ajustásse-
mos nossas vidas e refizéssemos  nossos planos, na es-
perança de que dias melhores surjam.  
Desse modo, a prática dos planos que a nova coordena-
ção da regional tinha em mente e anunciou no início do 
ano para todas e todos os dirigentes presente na reunião 
de início dos trabalhos, teve que ser adiada, mas, não 
impediu que a sua idealização e ajustes fossem sendo 
feitos, através de conversas e estreitamento de laços 
com antigas coordenações e outras regionais, no intuito 
de se munir de conhecimento e desenhar um projeto 
inovador e sustentável que esperamos reapresentar e 
pôr em prática assim que possível. 
 Esse foi um ano desafiador que nos tirou da zona 
de conforto e nos fez olhar para o passado, a fim de 
apreciar o presente e termos uma perspectiva para o fu-
turo. Assim, fazendo-nos evoluir em busca de um novo 
horizonte repleto de possibilidades. Ao mesmo passo que 
evoluímos como pessoas, também houve um amadureci-
mento não só da Regional 7, mas da DANÇA SÊNIOR co-
mo um todo que reviu suas ações e rapidamente se dire-
cionou a algo novo, um caminho até então inexplorado. 
Mesmo com muitas dúvidas e poucas respostas, embar-
cou nesse oceano de incertezas e apoiou-se em peque-
nas ilhas para nos proporcionar uma experiência única e 
completamente transformadora.  
É tempo de agradecer todas essas mudanças, mas, não 
devemos, nunca, esquecer de quem somos e onde que-
remos chegar. Pois, não adianta trabalharmos incansa-
velmente, sem que vislumbremos um objetivo bem defi-
nido, senão, todo esse esforço terá sido em vão, pois pa-
ra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho 
serve.  
 Avançamos muito, como jamais tínhamos avança-
do antes. Agora, precisamos aprimorar nossas ideias pa-
ra conseguir dar asas aos nossos sonhos, sem medo de 
desprender nossos pés de um terreno firme, mas, tam-
bém, sem desconfigurar quem somos e, assim, explorar-
mos esse universo de possibilidades, na esperança de 
cumprirmos para com o nosso papel: o de dar mais vida 
aos anos. 
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Feedback Ministrantes... 

 

Experiências de 2020! 
2020 foi um ano atípico para a humanidade. 

Foi necessário buscar uma nova dinâmica: “A Reinvenção”. 
Também a DANÇA SÊNIOR precisou desta dinâmica. Foi neces-
sário adequar-se. Eu, ministrante da DANÇA SÊNIOR, acostu-

mada a ministrar cursos, encontros e outras atividades presen-
cialmente, passei por adaptações para atender a estas novas 

exigências deste tempo. Foi um desafio muito grande, dar o pri-
meiro “Curso on-line”. Lidar com as novas tecnologias, a inter-
net por ex., estar diante de uma câmera sozinha, ensinando 

passos, figuras, compassos, prelúdios... sem o retorno imediato 
dos alunos. 

Confirma-se, mais uma vez, que o ser humano é alguém que se 
adapta. 

Foi isso que também aconteceu com a DANÇA SÊNIOR.  

Nos adaptamos e Avançamos. 
Como nos inspira o lema deste ano: 

“AVANÇA DANÇA SÊNIOR”.   

                                           

Ministrante – Sonia Weingärtner, SC 
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Feedback Ministrantes... 

 
 Com a chegada da Pandemia, o mundo, como nós o conhecemos, 
vem passando por grandes transformações. Uma delas foi a inserção da 
mídia no nosso cotidiano. A DANÇA SÊNIOR também utilizou desses re-
cursos midiáticos, sob pena de manter-se à margem desse processo de 
evolução. Vieram as lives três vezes por semana pelo Instagram, onde 
dirigentes, ministrantes, alunos e simpatizantes tinham hora marcada 
para encontrar, dançar e socializar. Apesar da distância, nunca nos sen-
timos tão próximos. Melhor ainda era receber o retorno do quanto as li-
ves estavam preenchendo lacunas na vida das pessoas. Uma via de 
mão dupla!  
 Daí surgiu a ideia dos Cursos on-line de Danças Sentadas. Foi um 
desafio para ministrantes acostumados com o ensino presencial. Criar 
ambientes favoráveis, melhorar a qualidade da internet, investir em me-
lhores equipamentos, além da dificuldade de pessoas que até então ti-
nham pouco contato com tais tecnologias. Tudo isso passou a ser um 
foco de atenção onde o calor humano e a interatividade do presencial 
tiveram que ser adaptados em grupos de whatsapp e contar com a me-
diação espetacular da secretária Samara. E assim aconteceram 3 cursos, 
com 7 turmas distribuídas entre eles.  
 A partir de análises das avaliações percebemos que foi uma iniciati-
va acertada. Não só em termos de divulgação, mas também de fazer 
chegar a DANÇA SÊNIOR em locais ainda não alcançados. Essa experi-
ência foi enriquecedora, transformadora de ideias e de aprendizagem e 
acima de tudo acolhedora. 
 Meus Parabéns à Sede, na pessoa de Cris Gilgen, pela ousadia de 
incluir a DANÇA SÊNIOR na realidade apresentada e manter vivo o le-
ma: AVANÇA DANÇA SÊNIOR!!! 

 

Ministrante: Maria Rosário de Fátima Viana, MG 
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Feedback Ministrantes... 

 
 Lives e cursos - oportunidades de crescimento 

 
 Com a pandemia, temos vivido momentos tristes, mas também 
oportunidades fabulosas de crescimento pessoal e coletivo. 
 De forma criativa, Cristiane surgiu com a ideia - apoiada pelo Con-
selho - de promover as lives semanais. Confesso que, pessoalmente e 
como membro da Comissão de Formação, fiquei receosa pelas conse-
quências que a realização de lives pudesse trazer à DANÇA SÊNIOR, 
que até então mantinha seu repertório mais "reservado". No entanto, à 
medida que eu observava o impacto positivo que as lives causavam tan-
to no público assistente quanto nos (as) ministrantes que as realizavam, 
minha "resistência" se desfazia, dando lugar a um olhar de aprovação e 
admiração. 
 Quanto aos cursos de "danças sentadas" on-line, antes da pande-
mia, eu já imaginava que a DANÇA SÊNIOR em algum momento teria 
de realizá-los, principalmente para favorecer aquelas pessoas que têm 
dificuldade de participar dos cursos presenciais em virtude das distân-
cias geográficas (entre suas residências e os locais dos cursos). 
 Porém, atuar como ministrante do primeiro curso on-line não foi 
fácil... Vários foram os desafios que, aos poucos, com a realização dos 
cursos subsequentes, têm sido superados... Como nas lives, também 
aqui o impacto causado tem sido positivo - tanto nos participantes 
quanto nas ministrantes! Aprendi e tenho aprendido muito com essas 
"novidades", que significam oportunidades de crescimento pessoal e co-
letivo! 
 Fica a gratidão à Cris, ao Conselho Gestor, à Comissão de Forma-
ção, à Samara, ao Demerson (pelo seu empenho para a realização do 
primeiro curso), e aos (às) participantes das lives e cursos! 

 
Ministrante: Rosângela Maria Pessoa Dutra, MG 
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Feedback Ministrantes... 

 
 Divulgar a DANÇA SÊNIOR através das lives e dos Cursos 
foi algo mágico! Unimos o Brasil de Norte a Sul, aproximamos 
as pessoas, mesmo com o isolamento social proveniente da 
pandemia e levamos alegria e amor para dentro dos lares. 

 
 

Ministrante: Marcia Cristina Assumpção Soares, 
MG 

Rosângela  

Sônia W.  Márcia  

Rita 

MINISTRANTES DANÇA SÊNIOR — CURSO ON-LINE 
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  O nascimento de Jesus deve sem-

pre ser lembrado como uma celebra-

ção da paz, do amor e da entreajuda. 

Que esta época contribua para a nossa 

evolução pessoal, nos ensinando a viver 

de uma forma mais harmoniosa e solidá-

ria, estendendo a mão para aqueles 

que mais precisam e perpetuando as 

graças de Deus por todos aqueles que 

surgirem no nosso caminho.  

 Feliz Natal e um Ano Novo abençoado! 

   

PELO CONSELHO GESTOR DANÇA SÊNIOR® 
REGINA KRAUSE 


