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14:30h - Abertura: Vídeofoto e Apresentação musical;

14:40h - Coral Vivarte - Contagem | Música: Eu quero apenas – Roberto Carlos; (04;40)

14:45h - Coral Balbina - Maria Contagem | Música: Moreninha Linda – Tonico e Tinoco;  (03:04)

14:50h  - Apresentação Marcelo Seresteiro | Música: Meu Primeiro Amor; (04:06)

14:55h - Coral Casa do Bem - Betim | Música: Eu só quero um xodó – Dominguinhos; (03:15)

15:00h - Coral Lar Ideal - Contagem | Música: Trem bala – Ana Vilela; (03:00)

15:05h - Apresentação Musical Projeto de extensão PUC Mais idade: Música - Casinha Branca; (03:00)

15:15h - Coral Lar Maria Muniz - Contagem | Música: Como é grande o meu amor por você – Roberto Carlos; (3:42)

15:20h - Coral Casa de Repouso El Shaday – Santa Luzia | Música: Segura na mão de Deus – Pe. Marcelo Rossi; (4:42)

15:25h - Apresentação Marcelo Seresteiro | Música: Luar do Sertão (4:21)

15:30h - Coral Casa de Repouso Sônia Filha - Juatuba | Música: Asa Branca – Luiz Gonzaga; 03:04)

15:35h - Coral Paraíso das Pérolas – Contagem | Música: Índia – Roberto Carlos; (3:44)

15:40h -  Apresentação Musical Projeto de extensão PUC dá Alegria;

15:50h - Estreia: Alô PUC no Lar;

16:00h - Mensagem de agradecimento e apresentação Marcelo Seresteiro. Música: Carinhoso (5:01) 
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Antes da atividade, monitorar os idosos residentes (sintomas de síndrome gripal e/ou gastrointestinais). Os idosos 

que apresentarem sintomas respiratórios não deverão participar desta atividade. Todos os demais, incluindo 

residentes e profissionais, deverão utilizar máscara cirúrgica;

▸Garantir a distância mínima de 2 metros durante a prática. O ambiente deve ser o mais ventilado possível e os 

objetos a serem utilizados não devem ser compartilhados;

Deverá ser feita lavagem das mãos antes e após a atividade e o álcool à 70% deve estar disponível para todos, sendo 

de fácil acesso;

▸Relembrar antes e durante a prática, da etiqueta respiratória. Lenços de papel devem ser descartados em local 

seguro;

▸Realizar a desinfecção do ambiente onde será feita a atividade, antes e após a realização da mesma, utilizando 

produtos a base de cloro, hipoclorito, álcool líquido a 70% ou qualquer outro desinfetante autorizado pela ANVISA;

▸Os profissionais também devem ser monitorados e aqueles que apresentarem sintomas devem ser orientados a 

ficarem em casa, assim como, os que tiverem tido contato com algum caso suspeito. Todos os funcionários devem 

estar orientados quanto às medidas de higienização. 

MEDIDAS SANITÁRIASMEDIDAS SANITÁRIAS



01 DE OUTUBRO | 14:30h01
outubro

bit.ly/PucNoLar fb.com/pucnolar
assista em:

• A ILPI fica responsável por testar previamente a projeção do YouTube em tela de fácil visualização (televisão ou 

retroprojetor);

• Recomenda-se que as ILPI que farão apresentação musical façam uso de dois ou mais dispositivos móveis para 

filmagem dos idosos durante o encontro, através do Google Meet, mantendo o distanciamento social. Logo, a 

instalação do aplicativo deve ser realizada previamente;

• Sugerimos que, no dia da live, a instituição prepare um lanche especial a ser ofertado para os residentes, para 

que possam também comemorar esta data tão importante;

• O link da live deverá ser disponibilizado para cuidadores e equipe interdisciplinar, para que participem conosco 

deste encontro. Será transmitido via youtube do Projeto;

• É importante que as instituições convidem a rede sociofamiliar dos residentes para que participem deste 

encontro, enviando a todos  o link para a live: https://www.youtube.com/channel/UCPAypBHrYMmkUeq-

ZBWzw8w 
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