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RESUMO

O projeto InterAGIR tem como uma de suas finalidades promover ações que contribuam com a melhoria da qualidade de vida na terceira idade e a integração com o público

envolvido. Atrelado a isso, sabemos que com o envelhecimento natural do ser humano alguns sistemas da memória, os referentes aos fatos recentes e ao raciocínio são

drasticamente atingidos. Nesse sentido, foi criada dentro do projeto uma vertente que se preocupa em estimular a memória e motivar os envolvidos através de atividades lúdicas,

tais como jogos e brincadeiras. Os participantes são, em sua maioria, oriundos dos bairros próximos à FaEnge (Faculdade de Engenharia, João Monlevade) e apresentam uma

faixa etária entre 50 e 70 anos. Eles são comunicativos, se mostram sempre dispostos a aprender e a desenvolver as atividades propostas. Graças aos avanços da ciência, hoje

existem recursos para estimular a atividade cerebral e manter a mente jovem. A partir de uma ampla pesquisa bibliográfica, foram desenvolvidas atividades de concentração,

memorização, funções executivas, linguagem e discussões acerca das crendices negativas e positivas da memória, utilizando técnicas de memorização. Esse trabalho é

desenvolvido nas dependências da própria FaEnge e os discentes de engenharia são os monitores. As atividades realizadas proporcionam ao participante a melhoria dos seus

relacionamentos interpessoais, contribuindo com sua qualidade de vida, além de estimular o cérebro. O projeto apresenta resultados expressivos no que tange a memorização.

Tanto nas atividades do InterAGIR, quanto no dia a dia dos participantes, os ganhos objetivos no desempenho da memória são observados após a participação em atividades que

estimulam o aprendizado de estratégias e a otimização da memorização. O acompanhamento semanal dos resultados estatísticos revelam os avanços qualitativos e quantitativos

dos envolvidos.
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