
 

 

 

 

Programa Contagem Cidadã - Dia da Integração e Bem-estar 

APRESENTAÇÃO 

O Dia de Integração e Bem-Estar é um evento proposto pelo Programa Contagem Cidadã. A ideia é reunir os seis projetos integrantes do Programa 
numa tarde festiva, onde será possível integrar os diversos atores sociais envolvidos (PUC Minas/PROEX, Representantes do Legislativo e do 
Executivo do Município de Contagem, professores, técnicos, extensionistas e beneficiários dos Projetos) para um compartilhamento dos resultados 
do Programa, bem como, para aproximá-los por meio de uma série de atividades como: oficinas, roda de conversa, circuito da saúde, massagem, 
cinema comentado, apresentações culturais, dentre outras. A programação está sendo montada de forma colaborativa e pressupõe também que 
cada projeto apresente um pouco do que vem desenvolvido no seu cotidiano.  
 
Vale ressaltar que o Programa Contagem Cidadã acontece desde setembro de 2018 e tem como públicos prioritários: idosos, jovens e 
adolescentes. O Programa promove o intercâmbio de ações interinstitucionais entre a PUC Minas e o Município de Contagem, desenvolvendo por 
meio dos seis projetos envolvidos, oficinas e atividades diversas, que visam à melhoria da qualidade de vida dos atendidos.  
 
Para os jovens são pensadas ações que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; e ainda propostas oficinas que têm como 
foco o desenvolvimento de habilidades e potencialidade para o ingresso no mundo do trabalho e a promoção do exercício da cidadania. Para os 
idosos o Programa oferece ações/atividades como: hidroginástica, pilates, resgate da memória, acolhimento psicossocial, dança, dentre outros.  
 
 

 

OBJETIVO GERAL  



 

 Integrar os diversos atores sociais envolvidos e compartilhar resultados do Programa Contagem Cidadã. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover oficinas e atividades voltadas para o bem-estar e a saúde. 

 Promover uma tarde festiva. 

 Estimular a socialização dos projetos. 

 Gerar proximidade entre os participantes (beneficiários, professores, técnicos, extensionistas). 

 Prestar contas para o Executivo e Legislativo do Munícipio de Contagem. 

 Dar visibilidade ao Programa Contagem Cidadã. 
 

PÚBLICO-ALVO 

Público atendido pelos projetos (idosos e jovens), técnicos, extensionistas, professores, pró-reitores, vereadores, secretário municipal de Direitos 
Humanos, equipe da superintendência de Políticas Públicas para o Idoso. 

PROGRAMAÇÃO 

 

PUC Minas Contagem 
 

 Das 13h30 às 15h30: Programação institucional com autoridades. Apresentações culturais, exposição fotográfica e confraternização. 
              Local: Teatro e foyer da Unidade 
 

 Das 15h30 às 15h45: Deslocamento para outro espaço. 
 

 Das 15h45 às 17h30: Oficinas, roda de conversa, apresentações culturais, circuito da saúde, massagem e cinema comentado. Ver quadro 
abaixo: 

 



 

Atividade Data Horário Local Objetivo 

Funcional: Promoção da Saúde 26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Módulos de 15 

min 

Prédio 8, sala 105 
Promoção da saúde, correção de vícios posturais, 

melhoria do relacionamento interpessoal. 

Jogos e Brincadeiras  26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Módulos de 30 

min 

Prédio 8, sala 103 Vivências lúdicas, revivendo os Jogos e brincadeiras. 

Cinema Comentado: Questões 

sociais na Tela 
26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Atividade de 30 

min - 3 Filmes 

Prédio 3, sala 120 

(multimeios) 

Promover a democratização do conhecimento através do 

cinema, reforçando a interação entre universidade e 

comunidade. Por meio da exibição de filmes, o projeto 

prevê a discussão de temáticas importantes que 

colaborem para a reflexão no âmbito da cidadania, 

direitos, questões sociais, meio ambientes e identidade 

cultural. 

Bem-Estar com a Massoterapia 26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Módulos de 10 

min 

Prédio 3, sala 119 

Refletir sobre os benefícios da massoterapia para o 

bem-estar corporal e mental.  

Identificar pontos dolorosos e intervir na melhora dos 

mesmos. 

Causar alívio de tensões na região dorsal do corpo.       

Cabelo empoderado: Vamos 

Trançar? 
26/11/2019 16h às 17h30 - 

Duas oficinas de 
Prédio 8, sala 106 

A trança é muito utilizada no processo de transição 

capilar e reafirmação da identidade étnica-racial.  O 

objetivo da oficina é estimular a reflexão sobre o 



45 min empoderamento étnico-racial e o direito a livre 

expressão. Será uma oportunidade de fazer um 

penteado legal e empoderado. 

Reaproveitando: Oficina de Porta 

Moedas 
26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Uma oficina de 

1h30 

Prédio 8, sala 106 

Promover o pensamento em relação à importância da 

sustentabilidade numa perspectiva social inclusiva e 

econômica. 

Criatividade em Chaveiros 26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Duas oficinas de 

45 min 

Prédio 8, hall 

Promover a integração dos beneficiários do programa e 

realizar trabalhos manuais a fim de estimular a 

criatividade. 

Arte no Pano de Prato 26/11/2019 
16h às 17h30 - 

Atividade de 1h30 
Prédio 8, hall 

Promover o fortalecimento de vínculo dos participantes e 

o desenvolvimento de novas habilidades por meio do 

estímulo à arte e à critividade. 

Artes Marciais e Inclusão Social 26/11/2019 

16h Às 17h30 - 

Três oficinas de 30 

min 

Prédio 8, sala 102 

Promover a inclusão social, sociabilização, 

desenvolvimento de caráter, coordenação motora e 

defesa pessoal.  

Vida Ativa - Aula de Fisioterapia  26/11/2019 
16h às 17h30 - 

Definir 
Prédio 8, sala 105 

Prevenção da saúde e melhoria da qualidade de vida 

por meio do alongamento. 

Vivência Esportiva de Forma Lúdica  26/11/2019 

16h às 17h30 - 

Três oficinas de 30 

min 

Prédio 8, sala 101 

Vivência em competição de forma lúdica. Por meio de 

um mini circuito que estimula a criatividade, raciocínio 

e atuação em equipe.  



Exercitando a Mémoria   26/11/2019 
16h às 17h30 - 

Atividade de 1h30 
Prédio 8, sala 104 

Estimular a memória, o raciocínio e a concentração por 

meio de atividades lúdicas. 

 

 


