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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: 30 crianças

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 

* Nas oficinas, o público participante são crianças de 3 a 12 anos.

* Oficinas para os menores de 3 anos deverão 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.

* Atividades de culinária (preparo e degustação) estão temporariamente

suspensas devido ao período de sintomas gripais e covid-19.

Permanecendo apenas as orientações.

* Atividades artísticas estão sujeitas a alteração.

 

Programação por espaços (terça à sexta)



Espaço Gourmet.

 Das 14h às 20h (última turma às 19h) somente as terças feiras

- 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 as quartas feiras

- 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 as quintas feiras

- 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 as sextas- feiras

- 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) todas as quartas e sextas

- Atividade: Biblioteca Livre

-Objetivo: Quem nunca sonhou em ter uma biblioteca só para si? Nesses

dias, em especial, os pequenos podem ler livros à vontade e a sua escolha.

Desde livrinhos de fábulas até os contos clássicos, a criança terá toda

história ao seu alcance.

-Responsável: Liliana Ripardo e Camila Oliveira

 Somente as terças-feiras

- Atividade: Hora da História

-Objetivo: Promover momento e atmosfera agradável para contação de

historias, através de contos, fábulas no mundo do “Era uma vez...”

-Metodologia: Livros, fantoches e dedoches.

-Responsável: Liliana Ripardo e Camila Oliveira

Somente as quintas-feiras

- Atividade: Fui eu que fiz- oficina criativa

-Objetivo: As oficinas são atividades lúdicas que despertam nas crianças a

curiosidade necessária para o desenvolvimento de habilidades essenciais

para a formação de sua individualidade e autoconfiança. Busca desenvolver

a criatividade, explorar diferentes materiais e texturas, propiciar interação e

atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança e

concentração.

-Metodologia: Customização, trabalhos manuais, dobraduras, eco oficina.

-Responsável: Liliana Ripardo e Camila Oliveira

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

Atividade: Família Leitora.



- Objetivo: Para o desenvolvimento dos pequenos e para fortalecer o

relacionamento entre os pais/responsáveis e os filhos, nada melhor que ler

histórias juntos. Nesse dia convidamos a família a participar desse

prazeroso momento na Biblioteca. : É muito importante tirar um tempinho

em família para podermos criar um momento de contação de histórias. Que

tal fazer isto em nossa adorável biblioteca?

Sala Multimídia
 Das 14h às 20h (última turma às 19h) * de terça a sexta feira

- Atividade: Vem brincar!

-Objetivo: Promover oficinas e atividades dinâmicas que desenvolvam

coordenação motora e habilidades espaciais. Resgatando brincadeiras

tradicionais e conhecendo as novas praticas do brincar.

-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.

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

criança estimula a autonomia e a imaginação.

14h às 19h (*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.

Sala de Cinema (terça á domingo)
Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Exibição de desenhos e curtas metragens.

Oficinas baby

Todas as Quintas-feiras

- 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

-Metodologia: O vínculo, movimento e autonomia para os bebês são os

vetores dessa oficina com o objetivo de proporcioná-los, através de um

ambiente cuidadosamente preparado, adequado e instigante, novas

possibilidades e descobertas. Contemplando biblioteca, espaço Gourmet,

cineminha, brinquedoteca e sala multimídia através de atividades lúdicas,

circuitos psicomotores, musicalização, atividades sensoriais e educação

nutricional.


