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RESUMO

A população brasileira passa por um processo de envelhecimento que aponta para a necessidade de ações que visem o bem estar e a saúde dos idosos. O projeto “Jardins

Terapêuticos: plantando memórias verdes para a melhor idade” tem por objetivo revitalizar os jardins do asilo da Vila Vicentina bem como promover a educação ambiental e

atividades fisioterápicas ao ar livre visando a melhoria da qualidade de vida e socialização dos idosos do local. Para tal, foi realizado juntamente com a revitalização dos espaços

paisagísticos o evento Dia Verde, Saúde e Vida. As atividades desenvolvidas no referido dia visaram associar a mudança paisagística resultante da construção de novos jardins

ao meio social e cultural da comunidade que acolhe a Vila. O primeiro evento contou com a participação de diversos grupos culturais da cidade e dos cursos de Ciências

Biológicas e Fisioterapia da UEMG com apresentações de música clássica, contação de histórias, oficinas de educação ambiental, atividades fisioterápicas e um coral. Os

residentes da Vila e toda a comunidade foram convidados a participar do dia que ocorreu na área externa do asilo próximo aos jardins. Participaram das atividades cerca de 140

visitantes externos além dos idosos residentes. A interação e socialização dos residentes com a comunidade e os artistas convidados foi expressiva e muito gratificante. Além das

apresentações, os estudantes de Fisioterapia convidaram os idosos a caminhar finalizando o percurso nos jardins do quiosque construído pelos bolsistas e voluntários do projeto.

Lá eles receberam orientações acerca da prevenção e combate à dengue finalizando o dia com a apresentação do coral. Foi possível com a realização desse dia, ressaltar a

importância que a sociedade deve dar às Instituições de Longa Permanência de Idosos e demonstrar o quão necessário é assegurar aos nossos anciões, saúde, bem estar,

atividades culturais e intelectuais socializantes.
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