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A programação que segue foi aplicada 
em 2019 numa parceria entre o Centro 
MAGIS Amazônia e a Rede Jesuíta de 
Educação. Serve como inspiração para 
inserção em outros biomas e contextos 
socioculturais.
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05/07 - SEXTA: viagem para Belém
Dia de deslocamento. Chegada aos hotéis. 
Jantar no Centro MAGIS.

06/07 - SÁBADO: Amazônia além de preconceitos
A ideia deste dia é trabalhar para a redução de alguns preconceitos comuns em relação 

à Amazônia. As grandes metrópoles da Amazônia apresentam desa�os comuns a outras 
regiões do Brasil.  Conhecer Belém pode proporcionar aos jovens uma aproximação mais 
livre de preconceitos. Durante a rota turística, apresentar a história da cidade e os 
desa�os cotidianos da atualidade. Rotas dos principais pontos da cidade: 

- 8h. A pé: 3 pessoas para coordenar
- Início na Praça da República e Teatro da Paz (todos se encontram no local).
- Centro Histórico e comércio
- Mercado Ver o Peso, Mercado de Carnes, Mercado de Peixes
- Praça do Relógio, catedral e Feliz Lusitânia
- Ônibus até o Centro MAGIS Amazônia: almoço
- 15h. A pé: 2 pessoas para coordenar: visita ao Museu Paraense Emílio Goeldi. 
Apresentar a "�oresta", questões referentes à natureza, à fauna e à �ora, ...

- Jantar no CMA. 
07/07- DOMINGO: Preparar para a Inserção
Acolhida dos jovens no Centro MAGIS Amazônia
9h - Apresentação da missão dos jesuítas em Belém. Apresentação do Programa 

MAGIS e do Centro MAGIS Amazônia.
10h30 até 12h - Apresentação do Arquipélago do Marajó: história e formação dos 

povos, contexto das comunidades onde vai se dar a inserção. Apresentação das 
comunidades quilombolas e campesinas. A apresentação pode ser feita  pelo jovem 
acompanhante de cada grupo.

12h30 Almoço
14h - Anduba Anga Anetê (experiência sensorial)

- Orientações para a viagem
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- Concluir com lanche e músicas regionais 
18h - Jantar 
19h30 - Missa de envio na Capela de Lourdes - todo mundo usar a camiseta do Ser Mais 
Livre. Colocar um dos alunos para fazer o ofertório. Realizar a benção de envio. 
08/07- SEGUNDA-FEIRA: Viagem Belém-Comunidades: aqui os jovens serão 

divididos em seis equipes, sendo que cada equipe deverá conter um educador e/ou um 
jovem acompanhante do CMA. A viagem às comunidades acontecerá de pontos 
diferentes. Para o Marajó, é uma viagem de barco, atravessando a baía do Guajará, com 
duração entre 1h e 3h, a depender da comunidade. Para Vila Brava, a viagem é terrestre 
e tem duração de 3 a 4 horas. Para Abacatal, a viagem é terrestre e tem duração de 50 
minutos.
Programação nas comunidades: Dependendo da hora em que os jovens chegarem às 
comunidades, eles devem se acomodar nas devidas casas das famílias, sede ou escolas 
onde �carão hospedados e conhecer as lideranças. Aproveitar este dia para  combinar as 
visitas às demais famílias, para conhecer e já começar a se inserir mais  na realidade dos 
moradores. 
09/07 - TERÇA-FEIRA: Inserção comunitária: Dia reservado para visita às famílias 

locais. Em geral, as comunidades contam com uma população não muito grande (entre 
80 e 200 famílias), o que permite aos jovens visitar um número considerável de 
moradores, ouvindo diversas histórias sobre o cotidiano, a formação da comunidade, os 
desa�os, os sonhos e projetos...

10/07 - QUARTA-FEIRA - Inserção laboral: Neste dia a proposta é que os jovens 
possam conhecer um pouco sobre a rotina de trabalho dos moradores das comunidades, 
portanto, em cada comunidade o grupo irá se inserir nessa rotina de trabalho, que 
poderá ser: pescar, colher açaí, colher mandioca, fazer farinha, etc.  

12/07 - SEXTA-FEIRA - Recolher frutos: Dia de deslocamento para Belém. As 
viagens acontecerão na parte da manhã. Almoçamos juntos. No �nal do dia, propor 
momentos de re�exão e registro dos frutos da inserção.  Partilha da experiência em 
Círculos MAGIS. Celebração de encerramento.

13/07 - SÁBADO - Amazônia: Dom de Deus

Retorno para as cidades de origem. Havendo tempo hábil, pode-se fazer uma trilha 
ecológica no parque do Utinga.

11/07 - QUINTA-FEIRA - Mundo juvenil nas comunidades tradicionais: Neste dia 
a proposta é que sejam organizadas atividades entre os jovens locais e os alunos: um dia 
de formação e lazer, com brincadeiras e jogos, rodas de conversa, partilha, terminando 
com uma noite cultural, se possível.   
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