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• Estratégia de saúde da 
Família Márcia Maria 
Anderatta: Inauguração 
01/07/2016;

• Comunidade da COHAB 
(2.500 usuários) – Importante 
vulnerabilidade social;

• Equipe: Médico, Enfermeiro, 
Dentista, Técnica de Saúde 
Bucal, Técnicas em 
Enfermagem, Agentes 
Comunitárias de Saúde, 
Auxiliar Administrativo e 
Auxiliar de Limpeza;

• População estimada: 66.497 
habitantes (IBGE, 2016);

INTRODUÇÃ
O



• Estimativa:  6% de idosos, sendo cerca de 4.202 pessoas 
acima de 60 anos(maioria mulheres).

• Equipe: Médico, Enfermeiro, Dentista, Técnica de Saúde 
Bucal, Técnicas em Enfermagem, Agentes Comunitárias de 
Saúde, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Limpeza;

• População estimada: 66.497 habitantes (IBGE, 2016);
• Estimativa:  6% de idosos, sendo cerca de 4.202 pessoas 

acima de 60 anos (maioria mulheres).



• Encontros semanais de crianças e idosos;
• Atividades propostas: Práticas físicas; 

dinâmicas de grupo, danças, passeios 
externos, brincadeiras e contação de história 
valorizando o contexto intergeracional. 

METODOLOGI
A



PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS

Jogos 
(Brincadeiras antigas)



Atividade física
Mesclando 
crianças e idosos 

PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS



Passeios em 
pontos turísticos

PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS



Horta Comunitária

PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS



Ações de cidadania

PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS

Desfile 7 de Setembro

Parada Natalina 



REPRODUTIBILIDADE EM OUTROS 
CONTEXTOS

-Escolas;
-Unidades infantil;
-Casas de repouso;
-Centros de convivências;
-Unidades de Saúde;
-Centros Culturais;
- Centros Universitários.



REPRODUTIBILIDADE EM OUTROS 
CONTEXTOS

 Com isso, as crianças aprendem a se relacionar 
com diferentes gerações, a respeitar os mais velhos 
e a conviver com pessoas com limitações físicas. 
Já os idosos recebem carinho e são estimulados 
intelectual e fisicamente pelas atividades em 
conjunto com os alunos.
  



REPRODUTIBILIDADE EM OUTROS 
CONTEXTOS

 “O desenvolvimento dos  velhos na construção do futuro é 
fundamental pois, por um lado, são testemunhas de um passado e, 
por outro lado tem o que dizer pela experiência e sabedoria 
adquiridas ao longo de suas vidas. O idoso deve assumir com as 
forças que ainda dispõe, o desafio da realidade futura que 
aproxima, ajudando as gerações a estabelecerem os elos 
geracionais e culturais indispensáveis a todo o processo 
civilizatório”. Dias, José Francisco Silva, O resgate do sentido da 
velhice , Pág 26.

Sobre reproduzir em outros contextos  o professor Juca cita :



CONCLUSÃO

Tivemos como resultado crianças compreendendo o 
processo natural do envelhecimento, já que convivem com 
indivíduos de até três gerações mais antigas absorvendo 
com facilidade as possíveis deficiências e dificuldades dessa 
etapa de vida, estimulando a criar laços afetivos e mais 
sólidos com pessoas idosas. 

Os idosos, por sua vez, se beneficiam fisicamente, já que 
as interações os convidam ao movimento. No campo 
psicológico, as vivências possibilitam a troca de 
conhecimento e, assim, estimula os idosos a resgatar 
memórias e histórias que constituem suas identidades. 















PARCEIROS

Bombeiros Voluntários de Indaial. 
Associação de Moradores da COHAB.
 Conselho Local de Saúde da COHAB.
 Clube de mães da COHAB.
 ONG Tom Maior.

APOIO
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