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PROGRAMA DE ATIVIDADES SÕCIO - CULTURAIS 

A PACIENTES PSIQUIÁTRICOS

de 1977a DezembroPorto Alegre, Junho



GOVERNADOR DO ESTADO:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA: Aírton Santos Vargas 

SECRETÁRIO DA SAÜDE: Jair de Oliveira Soares

Synval Guazzelli
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/ JUSTIFICATIVA/

/
do convênio de 1976 e atendendo a 

vem atuando
Com o pleno êxito 

disponibilidade do DAC/SEC que 
instituições de atendimento a pessoal carenciado, resol-

de atividades socio-cultu-

outrasem

reorganizar o programa
internos em hospitais. Como decorrSncia firmou-

veu-se

rais para
se acordo entre a Secretaria de Educaçao e Cultura e

Secretaria da Saude.
Este trabalho deverá atingir cerca de 2500 pacientes

necessidades e interesses.atendimento de suasno

OBJETIVOS

melhor nível de sociali^Proporcionar aos pacientes
de atividades que serio a seguir expostas.

culturais do DAC aos terapêuticos
zação , através

unindo os objetivos
situação específica dos pacientes requer.

" Vo ambiente hospitalar situa -
que a

Oportunizar no propno - 
vivenciadas a nível de comunidade, no sentido

a vida extra-hospitalar.

de
çoes

prepara-los para o retorno a
atividades produtivasDesenvolver o interesse para

elas melhorar a comunicação, capaci
e criativas e com 

tando os pacientes a 

papel social.

voltar ao desempenho de seu

ÃREA DE ATUAÇÃO

Hospital Psiquiátrico São Pedro



PROGRAMA

SESSÕES DE CINEMA E 1)E AUDIÇÕES MUSICAIS

Sera feito em quatro momentos:
1* - Documentário recreativo, versando

circos, etc

sobre

esportes, carnaval, rodeios,
29 - Textos gravados de músicos e poetas regio-

• • •

nalistas.
39 - Filmes de curta duração, de preferência cê 

micos e desenhos animados.

49 - Filmes de longa duração, de preferência co

medias nacionais.

Execução: Biblioteca Publica do Estado e Disco 

teca Publica "Natho Henn"
: Todas as segundas-feiras ãs 09 horas 

: Anfi-teatro do Hospital P.
Horário

Local
São Pedro

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

deverão ser mensais procurandoAs apresentações 
estar de acordo com a preferência dos pacientes, 

infantis para pacientes da Psiquia-
sempre

por exemplo: peças 

tria Infantil, peças
dofolclóricas para pacientes

interior, etc • • •

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES:

Dia 20 de julho - Teatro ao vivo com a peça:
"ANDAR SEM PARAR DE TRANSFORMAR”

09 horas
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Dia 23 de agosto - Apresentarão musical com o conjunto: 

15 horas

Dia 20 de setembro - Musica Folclórica ao violão 

15 horas

Dia 25 de Outubro- Teatro ao vivo 

09 horas

Dia 22 de novembro-” MADRIGAL PORTO ALEGRE ”

15 horas

” GRUPO SINFONIA”

com

” LIGIA KULLACK”

I
1

Execução: Órgão Central - DAC

FESTAS

Duas festas agrupando pacientes, serão desenvolvi - 

das durante o ano de 77.

FESTA DE SÃO PEDRO - Dia 21 de junho às 09 horas, tendo

como local os pãtios da Pinei e da 

Esquirol. Serão apresentadas como culminância da festi

vidade, Danças e Musicas com o conjunto OS GAÚCHOS.

FESTA DE NATAL - Dia 20 de dezembro às 09 horas. Também

serão divididas as apresentações entre 

os pãtios da Pinei e da Esquirol. Como show, possivel - 

mente teremos o conjunto: OS SERRANOS com a participação 

especial do cantor PAIXÃO CORTES.

EXPOSIÇÃO

No período de 30 de agosto a 10 de setembro de 1977 

Ilserão expostos trabalhos dos pacientes no Museu de Arte 

Ido Rio Grande do Sul

Execução: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

5’

1
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No mês de dezembro serão expostos, em local 

oportunamente determinado, painéis contendo dados es

tatísticos e fotografias dos trabalhos realizados nos 

02 anos do convênio da SEC/SS.

a ser

ASSESSORAMENTO

A Escolinha de Arte Infanto-Juvenil, de Porto Ale - 

gre, dara assessoramento a 15 atendentes do Hospital 

São Pedro, através de orientação e treinamento, 

sede da própria Escolinha, no período de agosto 

dezembro.

na

a



Elaboração do programa:

- SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA/RS 

Departamento de Assuntos Culturais 

Grupo de Programação/AT

- SECRETARIA DA SAÚDE

Hospital Psiquiátrico São Pedro 

Setor de Recreação
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