
PROGRAMAÇÃO MENSAL ONLINE

“VEM COM A GENTE BRINCAR”

AGOSTO 2021
 

 
PIPOCANDO ONLINE
Exibição: 04 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
Tema: Lançamentos no cinema para 2021.2
 Objetivo: O quadro pipocando de hoje estará falando dos próximos sucessos de
bilheteria e de suas prováveis datas de lançamento para você não perder nenhuma.
Mediação: Karina Alves
LINK: https://drive.google.com/file/d/1S9fWol4K1NJkOxyUJVIeOSSBfSVZAEm3/view?
usp=sharing

 HORA DA HISTÓRIA! ONLINE
Exibição: 05 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
Tema: É Hora da História: Quero Ler Meu Livro
Objetivo: Uma divertida história envolvendo dois vizinhos, livro e barulho. Mostrar que
as crianças também podem se divertir, lendo.
Mediador: Liliana Ripardo.
Link: https://drive.google.com/file/d/1bPhkmgWVNryfGYozkSKkhniRrfZgNFDl/view?usp
=drivesdk

ENCONTRO COM A NUTRI ONLINE
Exibição: 06 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
Tema: Mãozinhas na Massa- Releitura do Bolo de cenoura.
Objetivo: Incentivar as crianças a adquirirem hábito alimentares saudáveis,
proporcionar à descoberta de novos aromas e sabores.
Mediação: Leila Taveira.
LINK: https://drive.google.com/file/d/1bo4EF9IS0PXsSmfEJq3hP3QFoL_Q0eC1/view?
usp=sharing
 
PREPARA PARA RETOMADA!
Exibição: 11 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
Tema: Vem conhecer o Espaço Mais Infância!
 Objetivo: O primeiro vídeo do Prepara para a retomada, traz a história do espaço
mais infância desde a sua inauguração ate os dias atuais. Confira!
Mediação: Karina Alves
LINK: https://drive.google.com/file/d/1cIDKxeLLH6IKxMAm9h_CJ13ZWt9JpjdB/view?u
sp=sharing
 
PREPARA PARA RETOMADA!
Exibição: 12 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
Tema: Vem Brincar no Mais Infância.
Objetivo: Tirar dúvidas sobre os horários e funcionamento do Espaço Mais Infância,
exibir cada espaço onde as crianças irão participar das atividades.
 Mediação: Liliana Ripardo.
LINK: https://drive.google.com/file/d/1FGh-VWpIrr94s9WbLvXiDrqQkwEMn0xS/view?u
sp=sharing
 
PREPARA PARA RETOMADA!
Exibição: 13 de agosto de 2021 Instagram e Youtube do Sesc Ceará.
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Tema: Encontro com a Nutre- Convite e orientação sobre a reabertura do Espaço Mais
Infância.
 Objetivo: Convidar o público sobre a reabertura do Espaço Mais Infância e orientar
sobre os protocolos.
Mediação: Leila Taveira.
LINK: https://drive.google.com/file/d/1GBbaM2x-RJP_rQWCN_K_9Hq3UeHO5Lxa/vie
w?usp=sharing
 
APRESENTAÇÃO ARTíSTICA ONLINE
 
- 17:30 às 18:30  (Cultura) * 27 de Agosto
- Apresentação: Mais infância Voltou! Banda aquarelinha.
- Objetivo: Apresentação da banda para animar o tão esperado retorno presencial.
- 17:30 às 18:30  (Cultura) * 31 de Agosto
- Apresentação: Conto com que tem em casa com Rebeka Lúcio.
- Objetivo: Contação de histórias limitada á um numero restrito presencial e também
exibida nos canais oficiais instagram e Youtube do SESC Ceará.
 

 
PROGRAMAÇÃO MENSAL PRESENCIAL 

AGOSTO 2021
 

PROGRAMAÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES
 
*As atividades estão sujeitas a alteração.
Oficinas e atividades (somente na semana) de terça a sexta.
  Horário: 14h às 19h.

- Brinquedoteca e Biblioteca Infantil (Espaços fixos para visitação) de terça a
domingo.
  Horário: 14h às 19h.
- Objetivo: Utilizar metodologias lúdicas em espaços destinados à leitura, contação de
histórias, interação e vivências educativas.

- Público participante: Crianças até 12 anos.
 
- Capacidade: 20 crianças

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 
* Nas oficinas, o público participante são crianças de 3 a 12 anos.
* Oficinas para os menores de 3 anos deverá ser feita por meio de agendamento
com a presença obrigatória de um acompanhante.
* O Espaço Gourmet apresenta capacidade de 16 crianças por grupo.(Consultar
protocolo de retomada)
* Algumas atividades são divididas por faixa etária de acordo com a proposta.
* As atividades na área externa devem ser acompanhadas por um responsável/
Público livre.

Programação por espaços (terça a sexta)

Espaço Gourmet
 14h às 19h (Cultura) * somente dia 18 de Agosto
 

https://drive.google.com/file/d/1GBbaM2x-RJP_rQWCN_K_9Hq3UeHO5Lxa/view?usp=sharing
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- Atividade: Aquarela Nutricional (Quanto mais colorido, melhor).
-Objetivo: Estimular as crianças a relacionarem as cores aos alimentos e os benefícios
do consumo de frutas e legumes.
-Metodologia: Cada criança receberá uma folha e Lápis de cor para pintar seu
alimento preferido.
 
 14h às 19h (Cultura) * somente dia 20 de Agosto
 
- Atividade: Oficina Criativa-Caderninho de receita com feltro
-Objetivo: Incentivar a criatividade, coordenação das crianças por meio da confecção
do livrinho de receitas.
-Metodologia: As crianças receberão os materiais para montar o seu próprio livrinho
em feltro.

14h às 19h (Cultura) * somente dia 25 de Agosto
 
- Atividade: Vídeo Debate- Sobre Alimentação Infantil.
-Objetivo: Colaborar com o repertório alimentar das crianças por meio de vídeos e
conversa sobre o tema do dia.
-Metodologia: Exibiremos um vídeo com a temática alimentação saudável e após será
realizada um debate para dúvidas.
 
 
14h às 19h (Cultura) * somente dia 27 de Agosto
 
- Atividade: Oficina Culinária-Degustação (Bailinho das frutas)
-Objetivo: Incentivar e estimular as crianças a adquirirem hábito alimentares
saudáveis, proporcionar à descoberta de novos aromas, texturas e sabores.
-Metodologia: As crianças farão uma degustação de frutas e descobrirão seus
benefícios.
 
Biblioteca 
 
14h às 19h (Cultura) * de terças e quinta
 
Terça-feira 17, 24 de Agosto.
- Atividade: Contação da história “O vírus malvadão e as crianças poderosas”.
-Objetivo: Apesar do momento pandêmico, o livro fala sobre a COVID de
forma divertida para crianças entenderem melhor o atual cenário mundial.
-Metodologia: Enquanto se narra a história cada criança em seu espaço e com
material individual, irá colorir desenho de acordo com livro.

Quinta-feira 19, 26 de Agosto.
- Atividade: “Vamos brincar de reinventar histórias?”.
-Objetivo: Reafirmar que brincar e aprender andam juntos, para em seguida
argumentar que a literatura pode ser divertido.
-Metodologia: As crianças escolherão um dos clássicos infantis, logo após cada um
decidirá sobre um novo final. Elas então poderão desenhar ou escrever o seu novo
final.

Terça-feira 31 de Agosto
- Atividade: Lendas do folclore brasileiro.
- Objetivo: Resgatar tradições, valorizando o folclore brasileiro. Auxiliando a
desenvolver a imaginação com a leitura.



-Metodologia: Leitura de trechos de lendas folclóricas, cada criança irá contar de que
lenda mais gosta e como desenvolver uma nova história para seu personagem
favorito.
-14h às 20h (Biblioteca) *somente finais de semana
- Atividade: Brincar de ler.
- Objetivo: Evidenciar a leitura como um papel principal neste momento do lazer, tanto
para os responsáveis quanto para as crianças.
* acompanhante obrigatório.
 
Sala Multimídia
14h às 19h (Cultura) * de quartas e sextas
 
 Quarta- feira 18 e 25 de Agosto
 
- Atividade: Dentro! Fora!
Usando bambolês a regra e a mesma do “Vivo! Morto!”. A Diferença e que ao invés de
Vivo! Morto! O líder irá dizer Dentro! Fora!
 
- Objetivo: Atenção, agilidade, concentração e coordenação motora.
 
Sexta-feira 20 e 27 de Agosto
- Atividade- Atividade: A Tóca (Com Bambolê)
Em um espaço coloque vários bambolês no chão o numero de bambolês deve ser
menor que o numero de participantes da prova. As Crianças devem ficar caminhando
entre os bambolês, enquanto toca uma musica, quando a musica para, cada criança
deve correr para os bambolês (Toca) na toca só pode estar uma criança, as crianças
que ficarem sem espaço saem.
 
- Objetivo: Agilidade, atenção, movimento e estratégia.
 
Sala de Cinema (terça e quinta)
Exibição de desenhos e curtas metragens.
 
Brinquedoteca
14h às 19h (Cultura) * de terças e quintas
 
 
Terça 17, 24 e 31 de Agosto.
 
- Atividade: Bip! Dia do trava línguas.
-Objetivo: a gente aprende, e se diverte. Incrível jogo de trava
línguas. -Metodologia: Escolher uma palavra que as crianças não podem dizer, e que
elas deverão substituir por outra.
 
Quinta 19 e 26 de Agosto
 
- Atividade: Pintando o 7.
-Objetivo: Dia de colocar a imaginação em pratica e construímos juntos, um incrível
quebra cabeças.
Metodologia: Entregar para as crianças uma imagem para pintar e recortar e depois
brincar de quebra cabeça.
 
Oficinas baby



- Objetivo: Promover atividades exclusivas para crianças menores de 3 anos com
participação obrigatória de acompanhante. *Atividades sujeitas a agendamento e
formação de grupo.
 
Biblioteca
Terça-feira 17, 24 de Agosto.
- Atividade: Sou Assim - Meu Corpinho
- Objetivo: Promover a descoberta do corpo e explorar as suas capacidades.
- Metodologia: Com auxílio dos responsáveis, as crianças irão se observar através da
imagem refletida na câmera do celular, perguntando-os onde está a cabeça, olho,
nariz e boca. Logo após irão receber folhas de papel para desenhar seu próprio corpo,
onde os mesmos desenharão os olhos, nariz e boca. Assim sendo sempre explicado
cada parte do corpo.
 
Quinta-feira 19, 26 de Agosto.
- Atividade: O que tem dentro da caixa?
- Objetivo: Estimular a curiosidade e o senso de descoberta do bebê, que vai se
divertir muito ao explorar as caixas e descobrir objetos “ocultos” dentro delas.
- Metodologia: O estímulo sensorial é caracterizado pelo jogo de exercícios,
desenvolvendo autonomia e colocando a criança como agente principal da atividade.
Terça-feira 31 de Agosto
- Atividade: Dado Sensorial - Brincar, Ensinar e Divertir.
- Objetivo: Desenvolver motricidade fina, coordenação viso-motora, independência no
ato de vestir, automatização de movimentos específicos.
- Metodologia: Cada criança poderá com auxílio do responsável, brincar e aprender
com dado sensorial.
 
Brinquedoteca
 
Terça 17, 24 e 31 de agosto.
 
Quadro sensorial
 
- Atividade: O quadro sensorial é uma atividade sugerida pelo método criado por Maria
Montessori (1870-1952), que percebeu a importância dos sentidos, principalmente
durante a infância. Nesta filosofia os sentidos são a primeira porta de descoberta e
conhecimento do mundo dos bebês e crianças.
- Objetivo: Através de um quadro as crianças poderão tocar e sentir os diferentes tipos
de materiais e texturas contidos nele. Cada criança receberá um, havendo assim o
cuidado com as medidas preventivas de saúde e seguindo as recomendações do
governo do estado e da OMS.
 
Quinta 19 e 26 de agosto
 
Mãos sensoriais
 
- Atividade: Cada criança receberá duas mãos de luvas, em cada mão um grão,
consequentemente, uma textura diferente.
 
- Objetivo: Auxiliar o desenvolvimento motor da criança. E não só isso, também
trabalhar a concentração e captar as sensações.
 
 
Sala Multimídia
 



Quarta- feira 18 e 25 de Agosto
- Atividade: Estoura Balão
Usando barbantes, amarre os balões no tornozelo dos participantes, o objetivo e que
cada criança estoure o balão do seu colega sem deixar que ele estoure o seu. Ganha
quem ficar com o balão inteiro ate o final.
- Objetivo: Agilidade, diversão e lazer.
 
Sexta- feira 20E 27 de Agosto
- Atividade: Circuito Baby
O objetivo é sugerir movimentos corporais como subir, descer, rolar, rastejar, saltar,
etc. A proposta é auxiliar o desenvolvimento motor e corporal de cada criança.
 
Espaço Gourmet
 
* somente dia 18 de Agosto
 
- Atividade: Aquarela Nutricional (Quanto mais colorido melhor).
-Objetivo: Estimular as crianças a relacionar as cores aos alimentos e os benefícios do
consumo de frutas, legumes e verduras.
 
Apresentação Artística
 
- 17:30 às 18:30 (Cultura) * somente 17 de Agosto
- Apresentação: Circolarizando com Aquarela entretenimento.
- Objetivo: Artistas circenses que covidam o público para retomada.
 
- 17:30 às 18:30 (Cultura) * somente 21 de Agosto
- Apresentação: Mais infância Voltou! Banda aquarelinha.
- Objetivo: Apresentação da banda será na sacada do castelinho, evitando formação
de plateia.
 
- 17:30 às 18:30  (Cultura) * somente 28 de Agosto
- Apresentação: Conto com que tem em casa com Rebeka Lúcio.
- Objetivo: Contação de histórias limitada á um número restrito presencial e também
exibida nos canais oficiais instagram e Youtube do SESC Ceará.
 


