
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA 

  

HOSPITAL DA UFPA OFERECE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS 

A programação inclui torneio de queimadas, jogos educativos e de circuito psicomotor 

 

Sugestão de imagens: imagens de crianças do Serviço de Crescimento e Desenvolvimento, imagens do 

evento, imagens gerais da UFPA e do Bettina etc. 

Informações 

Nesta quarta-feira, 30 de outubro, a partir das 8h, crianças do Serviço de Crescimento e Desenvolvimento 

(Caminhar) do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) se divertem durante o II Jogos da Classe Hospitalar do HUBFS – 2013. O evento segue até sexta-

feira, 1º de novembro, sempre a partir das 8h. 

 

O tema deste ano é intitulado “Jogando, brincando e aprendendo”. As atividades esportivas iniciam pela 

manhã com uma caminhada que parte da Capela Ecumênica, localizada no campus Básico da UFPA, e 

termina no Ginásio de Esportes, onde ocorre a oficial abertura dos jogos. Os próprios funcionários do 

HUBFS farão uma participação especial, disputando por seus setores as modalidades de “queimada”, jogos 

de mesa (os quais incluem partidas de xadrez, dama e jogo de botão) e futsal. 

 

“No dia 31, das 14h às 16h, os jogos de mesa acontecerão na ala ‘A’ do Bettina. O futsal será nesse mesmo 

dia no Ginásio de Esportes da UFPA, das 16h às 19h. Para isso, todos deverão fazer inscrição até o dia 29 

(terça-feira) deste mês, na sala da Classe Hospitalar”, ressalta Érika Amorim, coordenadora da Classe 

Hospitalar. 

 

De acordo com Érika, a programação para crianças inclui atividades lúdicas que, além de divertir, estimulam 

o desenvolvimento de habilidades infantis. O evento oferece torneios de “queimada”, jogos educativos e 

circuito psicomotor. Os jogos são uma forma de fazer com que os pequeninos se integrem da melhor forma 

possível junto à comunidade hospitalar. As competições ocorrerão nos períodos da manhã e da tarde e os 

ganhadores serão premiados com medalhas. 

 

Serviço: 

II Jogos da Classe Hospitalar do HUBFS – 2013. 

 

Período: 30, 31 de Outubro e 1º de novembro. 

Hora: a partir das 8h. 

Local: Ala “A” do Bettina e Ginásio de Esportes da UFPA. 

Inscrições gratuitas, a partir do dia 29 de outubro. 

 

Saiba mais: 

● Matéria no portal do Hospital Bettina Ferro: http://goo.gl/xXMqpW 

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Érika Amorim, coordenadora da Classe Hospitalar. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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