
 

 

 
Programa Mais Infância Ceará 

  

O Programa Mais Infância Ceará é um programa do Estado em parceria com os 

municípios, voltado para o desenvolvimento infantil, que promove o fortalecimento de 

vínculos familiares, a construção e revitalização de espaços públicos adequados ao 

desenvolvimento infantil e Centros de Educação Infantil. São diversas ações voltadas para 

o desenvolvimento, educação, saúde e lazer das crianças, e também para o fortalecimento 

do vínculo entre as famílias e as comunidades, apoiando a formação de profissionais, pais 

e educadores para atuarem e promoverem o desenvolvimento infantil. O Programa Mais 

Infância Ceará subdivide-se em três dimensões: O “Tempo de Crescer” compreende que o 

desenvolvimento infantil requer uma abordagem integral. Visa à construção de uma rede 

de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações 

que contemplem profissionais, pais e cuidadores. 

O “Tempo de Brincar” foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento 

físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de 

sua integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar espaços 

públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo e a brincadeira. Já o “Tempo de 

Aprender” entende a escola como direito de todos, buscando atender a meta de 

universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches.  Tem o objetivo de 

construir e qualificar os Centros de Educação Infantil (CEIs), além do fortalecimento das 

famílias para o cuidado e promoção do desenvolvimento dos seus filhos. 

   

O Serviço Social do Comércio – SESC atua promovendo ações que estimulam 

reflexões para ampliação do conhecimento, as questões humanas e sociais, incentivando o 

protagonismo e a autonomia, contribuindo assim para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes de seu papel na sociedade. Dessa forma, desperta a consciência para uma 

vida com qualidade nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

Pertencente ao Sistema Fecomércio, e atuando em prol do bem-estar dos 

trabalhadores do comércio, de seus dependentes e da comunidade em geral, o 

SESC atende mais de 178 municípios cearenses por meio dos seus centros de atividades, 

unidades móveis, restaurantes, sedes educacionais e consultórios. 

Ao aderir à parceria com o Governo do Estado no Programa Mais Infância Ceará, 

compartilha da ideia de que favorecer o desenvolvimento infantil é propor caminhos para 

minimizar graves problemas sociais.  

Nesse sentido, o Sesc propõe uma programação de caráter interdisciplinar, 

utilizando-se de conteúdos conceituais, procedimentais ou atitudinais, de forma lúdica e 

interativa, para o pleno desenvolvimento da aprendizagem da criança, ampliando os 



 

 

conhecimentos a partir de sua realidade e dos estímulos que recebe, como forte motivador 

para a aquisição de novos conceitos e saberes, além da ampliação de sua visão de mundo. 

  

 INFORMAÇÕES GERAIS 

  

  

Horários de funcionamento 

 

Segunda – 8h às 17h- O Espaço será aberto somente para visitação / planejamento das 

equipes de trabalho. Não havendo atendimento programático.  

Terça e Quarta- 17h às 19h- Terça e Quarta- 14h às 16h30min reservado às escolas e 

instituições previamente agendadas no contato (85) 3261-4491. 

Quinta a Domingo – 14h às 19h- Desenvolvimento de atividades fixas divulgadas na 

programação mensal. 

 

Estrutura física 

 

Contamos com cinco ambientes temáticos para a realização de atividades lúdicas que 

possibilitam o desenvolvimento da criança de forma integrada: 

 Biblioteca Infantil; 

 Espaço Gourmet; 

 Sala de Cinema; 

 Brinquedoteca; 

 Sala Multimídia. 

 

 Público-alvo 

 Crianças de 3 a 12 anos. 

 

Obs.: crianças menores de 3 anos deverão permanecer acompanhadas de um 

responsável. 

 

  
Capacidade 

 

 Até 16 crianças em cada espaço, por sessão, dependendo da atividade. (Consultar 

protocolo de atendimento para retomada presencial). 

 

Observações 

 A cada mês, a programação será alterada. 

 As atividades são organizadas por espaços de terça a sexta e repetem-se: 

quinzenalmente.  



 

 

 

Agendamentos 

 Para escolas e instituições disponibilizamos agendamento, através do 

número: (85) 3261.4491 

 

Obs.: até 1 hora de permanência para cada grupo. 
  

 

PROTOCOLOS E MEDIDAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Novos tempos, novos desafios, novas medidas. Desde que o mundo foi confrontado 

pelos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, nos vimos forçados a exercitar a 

nossa capacidade de adaptação e reinvenção do nosso modo de vida. O momento exige 

cautela e respeito. Por isso, nós do Espaço Mais Infância adotamos medidas de prevenção 

para que nosso retorno seja feito com toda segurança.  

Neste informativo, apresentamos as medidas e ações adotadas para o retorno às 

atividades. Sempre buscando proporcionar uma experiência de lazer proveitosa, divertida 

e com toda a segurança necessária. 

 Marcações de distanciamento para formação de fila na entrada principal;  

 Será localizado na parte interna da entrada principal TOTEM de álcool gel; 

 Aferição de temperatura logo na portaria; 

 O tempo de atendimento em 1 hora com intervalo de 30 minutos para que seja 

feita higienização dos espaços; 

 Será permitida entrada de crianças e/ ou acompanhantes com uso obrigatório de 

máscaras, exceto conforme o texto nacional na Lei nº 14.019/2020, ficam isentos 

do uso das máscaras em espaços de convivência os seguintes casos: 

-Crianças de até 3 anos; 

-Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 

-Deficiências física, mental, intelectual ou sensorial. 

 

 Para os mesmos será sugerido agendamento para atendimento, destacando 

programação com adaptações necessárias para melhor atender suas 

especificidades, sendo obrigatória a permanência de um acompanhante; 

 Para os maiores de 3 anos, os pais ou responsáveis deverão aguardar o término do 

atendimento no entorno da praça, mediante preenchimento de termo de 

permanência da criança em atendimento; 

 Serão permitidas apenas 6 crianças por ambiente; 

 As crianças serão direcionadas uma por vez ao local indicado, seguindo o 

distanciamento adequado para realização das atividades; 



 

 

 Aos finais de semana o atendimento será de 40 minutos com intervalos de 20 

minutos para higienização, liberando um acompanhante por criança independente 

da faixa etária. 

 Apresentações artísticas internas com público limitado e rodízios de exibições;  

 Não será permitida a entrada com alimentos em qualquer ambiente do Espaço; 

 Não será autorizada a entrada com animais de estimação. 

 

 

PROGRAMAÇÃO MENSAL PRESENCIAL   

OUTUBRO DE 2021  

 

PROGRAMAÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES 

*As atividades estão sujeitas a alteração.  

DIARIAMENTE 

  

 Horário: 14h às 20h. (Última turma ás 19h). 

 

- Brinquedoteca, Cineminha e Biblioteca Infantil (Espaços fixos para visitação)  

 

- Objetivo: Utilizar metodologias lúdicas em espaços destinados à leitura, contação de 

histórias, interação e vivências educativas. 

 

- Público participante: Crianças até 12 anos. 

  

- Capacidade: 16 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 à sexta) 

 

Espaço Gourmet 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h)  
* somente dias 05, 19, 26 de outubro. 
 

Atividade: Aquarela Nutricional (Quanto mais colorido, melhor!). 

-Objetivo: Estimular as crianças a relacionarem as cores aos alimentos e 

conhecerem os benefícios do consumo de alimentos saudáveis.     

-Metodologia: As crianças receberão desenhos de alimentos para colorir.     

-Responsável: Leila Nutricionista 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h)  
* somente dias 06, 13, 20, 27 de outubro. 
 

- Atividade: Vídeo Debate (Alimentação Infantil). 

-Objetivo: Colaborar com o repertório alimentar das crianças por meio de vídeos e 

conversa sobre o tema do dia. 

-Metodologia: Exibição de vídeo com a temática alimentação saudável e após será 

realizada um debate para dúvidas. 

-Responsável: Leila Nutricionista 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h)  
* somente dias 07, 14, 21, 28 de outubro.  
 

- Atividade: Oficina Criativa (Atividades Lúdicas Dinâmicas ou Jogos e Orientação 

e Educação Nutricional).  

-Objetivo: Possibilitar por meio das oficinas o conhecimento sobre alimentação 

saudável, sustentabilidade e meio ambiente, estimulando novos hábitos, 

criatividade e a consciência ecológica das crianças.   

-Metodologia: As crianças receberam um kit com os materiais necessários para 

realizarem a atividade.  

-Responsável: Leila Nutricionista 

 

 

 

 

 



 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h)   

* somente dias 01, 08, 15, 22, 29 de outubro.  
 

- Atividade: Oficina Culinária (Receita do Dia).   

-Objetivo: Incentivar e estimular as crianças a adquirirem hábito alimentares 

saudáveis, proporcionar à descoberta de novos aromas, texturas e sabores. 

-Metodologia: Faremos a apresentação dos itens da receita e seus benefícios. As 

crianças receberam um kit embalado para degustarem a receita do dia.    

-Responsável: Leila Nutricionista 

 

 

Biblioteca  

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dia05, 19 de Outubro.  
 
- Atividade: Contação da história “A Palavra - o que é?”. 

-Objetivo: Convidar os pequenos leitores a uma viagem pelo mundo das palavras. 

Aproveitando esse momento de viagem ao universo das letras, as crianças farão 

um mini livro sanfonado. 

-Metodologia: Logo após a contação da história, as crianças receberão materiais já 

pré-preparado para confeccionar seu próprio livro. Mostrando assim que além de 

leitores também podem ser escritores. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo. 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dia 07, 21 de Outubro. 
 
- Atividade: Meu Gibi. 

-Objetivo: Incentivar a prática da leitura, o desejo e o prazer de ler; Conhecer 

esse gênero textual em sua estrutura e função, percebendo características da 

linguagem das histórias em quadrinhos. 

Metodologia: Logo após uma breve explicação sobre o que é GIBI, as crianças 

receberão materiais já pré-preparado para confeccionar sua própria história em 

quadrinho. Mostrando assim que além de leitores também podem ser escritores e 

ilustradores. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo. 

 

 

 



 

 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dia 26 de Outubro.  
 

- Atividade: Esconde-esconde Literário. 

-Objetivo: Já celebrando o dia do Saci, 31 de outubro, as crianças poderão 

relembrar esse importante personagem folclórico através da literatura.  

-Metodologia: Além de relembrarmos a história do Saci, iremos “esconder” na 

biblioteca livros e desenhos que falam do personagem. De forma divertida as 

crianças terão que caçar o Saci. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo. 

 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dias 14, 28 de Outubro.  
 

- Atividade: Dia do Saci. 

-Objetivo: Em alusão ao dia 31 de outubro, o Dia do Saci visa oferecer às crianças 

a alternativa de festejar as manifestações de nossa cultura.  

-Metodologia: Além de relembrarmos a história do Saci, iremos representar o 

personagem através de um marcador de página. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo. 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente aos finais de semana 
 

- Atividade: Lê pra mim? 

- Objetivo: Em um momento divertido em família, os pais ou responsáveis irão se 

colocar no papel de contadores de história trazendo a vivência para a criança de 

forma lúdica.  

 

 

Sala Multimídia 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) 01, 08, 15, 29 de outubro. 

- Atividade: Voleiçol  

-Objetivo: Atenção, agilidade, concentração, coordenação motora e trabalho em 

equipe. 

-Metodologia: A bola será lançada pelo grupo iniciante, através da organização 

coletiva, no intuito de arremessar a bola para o outro lado da quadra, como se 



 

 

fosse um saque. O grupo do outro lado deverá receber a bola com o lençol, sem 

deixá-la cair no chão, como acontece no voleibol. 

-Responsável: Djeimerson Sousa. 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dias 05, 19 e 28 de 
outubro. 

 
 
- Atividade: Pintura em Tela  

-Objetivo: Coordenação motora fina, ajuda na escrita, estimular o 

desenvolvimento das crianças em relação a adquirir novas habilidades e enxergar 

diferentes perspectivas e sensações, estimulando a criatividade. 

 

-Metodologia: Pintura com as mãos e os pés: Além dos pincéis, utilizar os dedos 

para pintar é uma ótima maneira de soltar a criatividade, ao mesmo tempo em 

que estimula a parte sensorial das crianças. Utilização de diferentes recursos: O 

papel em branco é o meio mais tradicional de se introduzir a pintura na educação 

infantil. 

-Responsável: Djeimerson Sousa. 

 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dias 06, 13,21 e 27 de 

outubro.  
- Atividade: Pesca garrafa 

-Objetivo: Atenção, planejamento motor, percepção, controle de força e etc.  

 
-Metodologia: É preciso levantar as garrafas utilizando a vara. Vence quem deixar 

todas as garrafas em pé primeiro. Material utilizado: barbante, garrafas, bastão. 
 
-Responsável: Djeimerson Sousa. 

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dias 07, 14, 20 e 26 de 
outubro.  
- Atividade: Bexiga com cores 

-Objetivo: Estimula coordenação visomotora e no tempo de reação, orientação 

espacial, planejamento, memória e atenção. 

-Metodologia: jogar a bexiga de uma mão para outra e, sem deixar cair colocar as 

bolas coloridas dentro do baldinho após receber o comando visual. Material: 

bexiga, rolos de papel higiênico, baldinhos coloridos e fichas coloridas. 

 
-Responsável: Djeimerson Sousa. 

 

 



 

 

Das 14h às 20h (última turma às 19h) * somente dia 29 de outubro 

- Atividade: Projeto Sustentabilidade e meio ambiente 
 
- Objetivo: Além da vantagem econômica, o uso de materiais recicláveis 

para confecção de brinquedos tem relevante importância ainda sob dois aspectos: 

ambiental e de formação cognitiva. 

-Metodologia: Sustentabilidade e meio ambiente são palavras que traduzem a 

ideia de continuar a fazer uso dos recursos naturais para atender às necessidades 

da sociedade. A sustentabilidade busca o uso racional destes recursos naturais 

sem comprometer o meio ambiente preservando os usos das gerações futuras, 

para isso iremos promover uma oficina de com brinquedos com material reciclável. 

 

 -Responsável: Djeimerson Sousa. 

 

Brinquedoteca  

Das 14h às 20h (última turma às 19h)  
De terça á sexta  

 
- Atividade: Brincando como nossos pais! 

-Objetivo: Nesta era de brinquedos eletrônicos, tabletes, televisão as crianças 

muitas vezes ficam passivas e sedentárias e perdem a oportunidade de descobrir 

coisas novas e participar ativamente da construção do conhecimento e da 

diversão. E na brinquedoteca elas têm a oportunidade do livre brincar. 

-Metodologia: a brinquedoteca tem a proposta do brincar livre onde a criança 

estimula a imaginação. 

-Responsável: Karina Alves. 

 

Das 14h às 20h (última turma às 19h)  

 
Todos os sábados e domingos  
 

- Atividade: Junto é mais Divertido! 

-Objetivo: Com a participação de um acompanhante, as crianças poderão 

desfrutar de um momento gostoso ao lado de quem amam. Brincar junto é mais 

divertido.  

-Metodologia: O brincar é livre, então, aos fins de semana com os brinquedos 

disponíveis, responsável e criança poderão se divertir a vontade.  

-Responsável: Karina Alves. 

 



 

 

Sala de Cinema (terça á domingo) 

Das 14h às 20h (última turma às 19h) 

Exibição de desenhos e curtas metragens. 

 

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, reservadas ás quintas-feiras de 17h às 18h. Agendamento 

(85)32614491 

 

 

Biblioteca   

Quinta-feira 7 e 21 de Outubro. 

- Atividade: Arte com Algodão 

- Objetivo: O objetivo da atividade é ampliar a coordenação motora fina 

(movimentação dos pequenos músculos das mãos) e o fazer artístico. 

- Metodologia: Com prendedor de roupa, algodão, tinta guache e folha branca as 

crianças poderão explorar a criatividade, imaginação e as cores, além de 

desenvolver o controle da preensão dos pequenos músculos. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo.  

 

 

Quinta-feira 14  de Outubro. 

 

- Atividade: Vamos Brincar de Massinha? 

- Objetivo: A massinha de modelar oferece inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento cognitivo, já que possibilita trabalhar habilidades motoras finas 

que auxiliarão no desenvolvimento da escrita e de outras inúmeras do cotidiano.  

- Metodologia: Além da própria massinha iremos enriquecer esta brincadeira 

fornecendo alguns materiais  bem simples como palitos, além de brinquedos que 

possibilitem ampliar a brincadeira como panelinhas, copinhos, pratinhos, etc. É 

possível ainda deixar as crianças explorarem diferentes texturas, para isso, 

daremos objetos que possam deixar marcas como alguns brinquedos. 

 

-Responsável: Liliana Ripardo.  



 

 

 

Brinquedoteca  

 

Quinta-feira dias 7 e 21 de Outubro  

- Atividade: Relacionar cores. 

- Objetivo: A brincadeira é uma forma de a criança entender, interpretar e 

interagir com a realidade que a cerca. Através dela, a criança pode experimentar e 

praticar diferentes habilidades. Além de ser muito importante para o 

desenvolvimento infantil, brincar é muito divertido e não tem contraindicação! 

Esse é o momento do responsável e do bebe juntos brincarem à vontade. 

- Metodologia: A criança ira colocar os brinquedos em cima da folha de papel 

correspondente. Uma ótima forma de trabalhar as cores e percepção visual. 

 

-Responsável: Karina Alves.  

 

Quinta-feira dias 28 de Outubro. 

- Atividade: Papo materno- Mães na pandemia  

- Objetivo: Conversar sobre sentimentos e emoções com o impacto da pandemia. 

Promover um espaço seguro e acolhedor que permita acessar de forma leve e 

amorosa os próprios sentimentos.  Trazer a consciência a vulnerabilidade como 

processo de autoconhecimento e força.  

Venha conosco para essa roda de conversa com muita troca e amor! 

-Mediação: Juh Oliveira-Terapeuta Holística e Integrativa, Pedagoga, Escritora e 

Mãe. 

 

Sala Multimídia   

 

Quintas-feiras de Outubro. 

- Atividade: Circuito Atividades sensoriais  

-Objetivo: Construção de habilidades motoras, coordenação, destreza, agilidade, 

criatividade e atenção para entreter e estimular. 

-Metodologia: O objetivo do trabalho sensorial é que a criança adquira informação 

clara, consciente e se torne capaz de, então, fazer classificações em seu 

ambiente. Através de seus sentidos, a criança estuda seu ambiente. 

 

-Responsável: Djeimerson Sousa.  



 

 

Espaço Gourmet 

 

Quintas-feiras de Outubro. 

- Atividade: Oficina Culinária (Degustação da Receita do Dia).    

- Objetivo: Incentivar e estimular os bebês a adquirirem hábito alimentares 

saudáveis, proporcionar à descoberta de novos aromas, texturas e sabores. 

- Metodologia: Faremos a apresentação dos itens da receita e seus benefícios. Pais 

e bebês receberam um kit embalado para degustarem a receita do dia.   

  

-Responsável: Leila Nutricionista 

 

 

Bailinho à fantasia- Festa das Frutas 

 

 Das 17h às 18h somente dia 14 de outubro  
 

* reservado para crianças menores de 3 anos.  
 
- Atividade: Prepare sua fantasia e venha se divertir nesse animado baile! 

-Objetivo: Proporcionar momento de animação e lazer. 

-Metodologia: As crianças deverão se inscrever no contato 3261-1191 ou na 

recepção local. 

 

* Público Limitado, consultar inscrição.  

 

 Das 17h às 19h30minh somente dia 15 de outubro  
 

* reservado para crianças de 3 a 12 anos. 
 

- Atividade: Prepare sua fantasia e venha se divertir nesse animado baile! 

-Objetivo: Proporcionar momento de animação e lazer. 

-Metodologia: As crianças deverão se inscrever no contato 3261-1191 ou na 

recepção local.  

 

* Público Limitado, consultar inscrição.  

 

 

 



 

 

 Das 17h às 19h00minh somente dia 27 de outubro  

 
- Atividade: Exposição/oficina: Mirando Estrelas  

Venha conhecer o universo na exposição “Mirando Estrelas!”  

Através de diferentes e divertidas atividades, a equipe da Sala de Ciências 

(Fortaleza/CE), realiza a exposição “Mirando Estrelas” compostas por momentos 

de mediação com exposição de peças tridimensionais e projeções do espaço 

sideral, e envolve seus participantes na confecção de protótipos que simulam as 

sondas espaciais. Venha participar conosco! 

 

* Público Limitado, consultar inscrição.  

 

  

 

Apresentação Artística 

 

- 17h30min ás 18h30min (Cultura) * somente dia 23 de outubro 

- Apresentação: Carambola Kids. 

- Objetivo: Através da música a bandinha Carambola Kids promete animar e divertir a 

criançada.  

Local: Sacada do Espaço Mais Infância. 

  

 

 


