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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:  

 IDOSOS 

OBJETIVO : Estimular a vivência em grupo, as 

experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 

Propiciar vivências que valorizem as suas experiências e 

que estimulem e potencializem a capacidade de escolher e 

decidir e proporcionar melhor qualidade de vida. 
 



 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:  
 CRIANÇAS DE 7 À 11 ANOS 

OBJETIVO: Possibilitar a ampliação do Universo informacional, artístico 

e cultural das crianças, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:  

 ADOLESCENTES DE 12 À 17 ANOS 

OBJETIVO: Favorecer o desenvolvimento de atividade 

intergeracional, proporcionado troca de experiências e 

vivencia fortalecimento o respeito e solidariedade e os 

vínculos familiares e comunitários. Estimular o 

desenvolvimento de potencialidades e talentos. 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:  

 CRIANÇAS DE 3 À 6 ANOS 

Objetivos: Estimular o desenvolvimento de potencialidades, capacidades de 

contar história colocar-se no lugar do outro, ouvir e discutir temas. Promovendo a 

convivência entre as crianças, trabalhando a paciência, incentivo ao brincar em 

grupo, cuidado com os materiais e a divisão. 



OFICINAS 



LEITURATECA  

OBJETIVO: Possibilitar a ampliação do Universo informacional, artístico e cultural, 

bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã, estimulando a criatividade, expressão dos sentimentos e a 

desenvolver a coordenação motora. Despertar e incentivar o interesse pela leitura, 

contribuindo para integração da criança no mundo lúdico e emocional das histórias, 

através da dramatização teatral. Estimulando a criatividade. 



INFORMÁTICA 

OBJETIVO: Proporcionar  aos participantes a inclusão digital 

desenvolvendo as atividades que facilitam o manuseio do computador , 

inclui varias faixas etárias, sendo essencial para o nosso trabalho e no 

nosso dia a dia. 



GINÁSTICA  

OBJETIVO: Promover a interação dos participantes e o 

incentivo a prática de atividade esportiva.  
 



HIP HOP  

OBJETIVO:Ofertar oficinas culturais, tendo por objetivo 

desenvolver potencialidades artístico-criativo em todas as 

idades atendidas, a fim de trabalhar a coordenação motora e o 

conhecimento de si e do outro.  

    



DESENHO  

OBJETIVO: Trabalhar a expressividade do aluno, a criatividade e a 

capacidade de criação,a coordenação motora e a ligação entre olho 

e mão, com o intuito de melhorar o traço.  

 

  



VIOLÃO 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora sensorial da criança. 



FUTSAL  

OBJETIVO: Desenvolver o esporte, o trabalho em 

equipe, assim como cumprir metas e respeitar as 

regras do jogo. 



FLAUTA  

OBJETIVO: Promover a interação entre os alunos e o 

conhecimento da flauta.  



BAILARTE  

OBJETIVO: Desenvolver habilidades motoras, flexibilidade, 

sincronização e trabalho em grupo. 



BASQUETE  

OBJETIVO: Desenvolver habilidades motoras, flexibilidade, 

sincronização e trabalho em grupo. 



RECREAÇÃO 

OBJETIVO  A recreação é o meio da criança conhecer a realidade 

que a cerca, manipulando a realidade, explorando, criando e recriando, 

desenvolvendo e exercitando, tudo se torna uma tarefa de alegria. 

Mostrar de outra forma de um outro ponto de vista uma realidade.: 



TEATRO 

OBJETIVO: 
1Desenvolver o trabalho em grupo e a valorização do mesmo; 

2. Aprimorar artisticamente o convívio social e harmônico; 

3. Desenvolver habilidades artísticas, criação e execução para a cena; 

4. Estimular a criatividade e o exercício da mesma gerando através da arte, a 

percepção: 


