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INTRODUÇÃO 

Enquanto seres humanos, temos o dever de observar 

com grande sensibilidade nossos semelhantes, em 

especial aquelas pessoas que mais tem a nos ensinar, 

os idosos. Com estes aprendemos muito, e eles também 

aprendem conosco. 

 OBJETIVO GERAL: Reviver uma infância até então 
esquecida ou nem vivida, por meio de diferentes 
atividades, de expressão e de músicas de época. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Propiciar aos idosos momentos em que possam reviver 

e lembrar momentos marcantes de suas vidas; 

- Promover momentos de lembranças, por meio de 

quebra-cabeças e palavras-cruzadas. 

- Valorizar a melhor idade. 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O pedagogo não está presente somente 
em espaços educacionais, mas também, nos 
espaços não educacionais. Segundo Ribeiro 
(2008) a área da Pedagogia que trabalha em 
espaços não educacionais surgiu devido à 
necessidade de preparação dos Recursos 
Humanos das empresas e instituições. 

Portanto, trabalhar na área social, com os 
idosos é algo grandioso, nós temos muito a 
aprender com pessoas com experiências de 
vida. A pedagogia em espaços não educacionais 
tem vários propósitos sendo que um destes 
trata-se da qualificação das pessoas 
responsáveis pela parte administrativa, 
operacional, gerencial aumentando a qualidade 
da empresa e seus respectivos setores. 
(RIBEIRO, 2008). 

Desta forma, fica para nós, futuros 
pedagogos, o desafio de interagirmos com os 
saberes que nos possibilitem qualificação para 
as atuações.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área da Pedagogia possibilitou-nos trabalhar com os 
idosos, contudo trabalhar com pessoas é algo magnífico, 
trabalhar com a terceira idade é sensacional, pois elas trazem 
consigo uma vasta experiência de vida e com cada 
experiência relatada por eles aprendemos, pois são vivências 
diferentes da realidade em que estamos inseridos, são 
histórias marcantes, histórias difíceis, de pessoas que 
superaram perdas e se mantiveram de cabeça erguida.  

Desta forma, a terceira idade é capaz de nos mostrar 
que temos tantos problemas que se tornam vagos perto de 
tanta experiência de vida e superação, que somos gratos por 
tanto conhecimento. Considera-se de suma importância 
trabalhar nas áreas empresariais, pois torna o ambiente mais 
harmonioso e sensível, com um olhar mais crítico para as 
pessoas e para si. 
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