
 

 

Macroprocessos Finalísticos 

 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

PROGRAMA 1 – 

EDUCAÇÃO 

 

Conjunto de Atividades que abrange 

processos formativos voltados à 

educação básica e complementar, ao 

progresso no trabalho e à educação 

permanente. 

Atividade 1.1 - Educação Infantil 

Atividade 1.2 - Ensino Fundamental 

Atividade 1.4 – Educação de Jovens 

e Adultos 

Atividade 1.5 - Educação 

Complementar 

Atividade 1.7 – Educação em 

Ciências e Humanidades 

Comerciários, 

dependentes de 

comerciários, 

usuários, conveniados 

e comunidade em 

geral 

PROGRAMA 2 – 

SAÚDE 

Conjunto de Atividades que busca 

contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida, por meio da 

promoção, prevenção e recuperação 

da saúde do indivíduo e da 

coletividade, considerando o princípio 

da integralidade e os fatores 

determinantes do processo saúde-

doença-cuidado. 

 

 
Atividade 2.1 - Nutrição 

Atividade 2.2 – Saúde Bucal 

Atividade 2.3 - Educação em Saúde 

Atividade 2.4 – Cuidado 

Terapêutico 

PROGRAMA 3 – 

CULTURA 

Conjunto de Atividades voltado para a 

transformação social por meio do 

desenvolvimento e difusão das artes, 

do conhecimento e da formação dos 

agentes culturais, respeitando a 

dinâmica dos processos simbólicos e 

fomentando a tradição, preservação, 

inovação e criação. 

 

Atividade 3.1 – Artes Cênicas 

Atividade 3.2 – Artes Visuais 

Atividade 3.3 – Música 

Atividade 3.4 – Literatura 

Atividade 3.5 Audiovisual 

Atividade 3.6 Biblioteca 

PROGRAMA 4 – 

LAZER 

Conjunto de Atividades que objetiva 

contribuir para o direito ao lazer; a 

melhoria da qualidade de vida, no 

âmbito individual e coletivo; a 

ampliação de experiências e 

conhecimentos e o desenvolvimento 

de valores, por meio da oferta de 

conteúdos físico-esportivos, 

socioculturais, turísticos e da 

natureza. 

 

 

Atividade 4.1 – Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 

Atividade 4.2 – Recreação 

Atividade 4.3 – Turismo Social 

PROGRAMA 5 – 

ASSISTENCIA 

Consiste em Atividades 

socioeducativas e assistenciais que 

estimulem a participação social e a 

cooperação entre indivíduos, 

instituições e setores da sociedade, 

visando contribuir para a inclusão 

social e para o acesso aos direitos 

sociais. 

Atividade 5.1 – Desenvolvimento 

Comunitário 

Atividade 5.2 – Segurança 

Alimentar e Apoio Social 

Atividade 5.3 – Trabalho Social 

com Grupos 

Atividade 5.4 – Assistência 

Especializada 
Fonte: Referencial Programático do Sesc  


