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RESUMO

O projeto foi desenvolvido com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida aos internos da instituição. Um ponto forte é mostrar a diversidade, a riqueza e a beleza do

cerrado brasileiro como possibilidade de aplicação em espaços como jardins. É de extrema relevância levar para a população a necessidade da união entre a sociedade e as

instituições acadêmicas para ações que possam beneficiar uma comunidade. Algumas parcerias foram firmadas com empresários através de doações de mudas, húmus,

substratos e adubos.Com a colaboração externa foi possível a aquisição de materiais, em forma de doações, para a execução do projeto de paisagismo.

No processo de planejamento da horta, foi observado a necessidade de participação dos internos como forma de terapia. As espécies foram escolhidas de acordo com

necessidade nutricional dos internos e além de verduras e legumes, acrescentou-se também temperos, ervas e chás com ação calmante, relaxante e anti-inflamatória. Vale

ressaltar que se procurou utilizar espécies do cerrado que tenham também as funções acima citadas.

Na parte de paisagismo grande parte de plantas foram conseguidas com a comunidade. Algumas espécies que fazem parte do bioma local, mas que já se encontram em risco de

extinção, foram conseguidas em outros locais e estão em processo de germinação. 

Os locais de descanso e lazer foram pensados de forma a proporcionar atividades físicas prazerosas  por parte dos idosos.Na pista de caminhada foram observados critérios, em

especial a questão da acessibilidade em observância á NBR 9050.

Diante dos resultados alcançados até o momento, e ciente de que os processos de trabalho dentro de uma comunidade se dão de forma lenta e gradual, o tem projeto tem 

alcançado resultados excelentes..
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