




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 pilares: O “Tempo de 
Crescer” compreende que o desenvolvimento infantil requer uma 
abordagem integral. Visa a 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 à 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.

Programa Mais Infância Ceará



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 – Das 9h às 18h.
• Neste dia não temos atividades na grade de programação. O Espaço será 

aberto somente para visitação/planejamento das equipes de trabalho.

Terça a Domingo – Das 9h às 12h.
• No turno da manhã não temos atividades na grade de programação.    

O Espaço será aberto somente para visitação.

Terça a Domingo – Das 14h às 20h.
• Desenvolvimento de atividades fixas da 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. 

Observações 

• A cada mês, a programação será alterada. 
• As atividades são organizadas e se repetem: terças e quintas / quartas e sextas / 

sábados e domingos (quinzenalmente).

Agendamentos
• Para escolas e instituições disponibilizamos as terças e quartas com atividades 

das 14h às 17h, através do número: (85) 3261.4491.
         Obs.: até 1 hora de permanência para cada grupo.



ORIENTAÇÕES PARA USO 
DO ESPAÇO

Para uma melhor comodidade das crianças, segurança e 
organização do Espaço, seguem alguns informes:

• A Público participante para participação das crianças nas atividades 
do Espaço Mais Infância é de 3 a 12 anos, com tempo máximo de 
permanência de 1 hora no local;

• Crianças menores de 3 anos permanecerão na companhia de um responsável 
durante visita aos ambientes, com tempo de permanência máxima de 20 
minutos em cada espaço, para que possamos garantir a rotatividade do 
público visitante, tendo em vista a capacidade do local;

• As crianças só poderão permanecer no Espaço e participar das atividades 
se apresentarem a Ficha de Identificação e o Termo de Autorização e 
Responsabilidade devidamente preenchidos pelo responsável;

• Após a assinatura do Termo de Autorização e Responsabilidade, o adulto 
entregará a criança a um dos monitores e dirigir-se-á à praça ou ao seu 
entorno;

• A permanência de adulto nos ambientes somente ocorrerá quando de sua 
participação em Oficinas / Palestras e/ou Rodas de Conversa direcionadas 
para eles;

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

• Não será autorizada a entrada com animais de estimação;

• O material pertencente a cada ambiente é de uso EXCLUSIVO das oficinas.



PROGRAMAÇÃO MENSAL 
DAS ATIVIDADES

MÊS: Junho 2016
TERÇAS E QUINTAS DE JUNHO
• Dias: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30.

DIARIAMENTE
• Das 14h às 20h. 
• Brinquedoteca 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 de 3 a 12 anos.
• Capacidade: 20 crianças.

• Das 14h às 16h (Lazer).
• Atividade: Aprendendo a Ginga da Capoeira.
• Objetivo: Desenvolver aptidões físicas através do movimento espontâneo da 

capoeira, com o intuito de estimular a capacidade de expressão individual, 
além de desenvolver o gosto pela música e a criatividade relacionadas ao meio 
instrumental.

• Público participante: Crianças de 7 a 12 anos.
• Capacidade: 15 crianças.

• Das 14h às 15h / 15h às 16h (Educação).
• Atividade: “Xilobrincando” (Sala Multimídia).
• Objetivo: Possibilitar às crianças a identificação de diferentes linguagens 

artísticas, conhecer, de maneira geral, a evolução da história da gravura, 
incentivar o resgate e valorização da nossa cultura.

• Público participante: Crianças de 3 a 5 anos.
• Capacidade: 40 crianças.

• Das 16h às 17h / 17h* às 18h / 18h às 19h (Saúde).
• Atividade: Incorporar alimentação saudável aos festejos juninos (Espaço 

Gourmet).
• Objetivo: Apresentar alimentos típicos da festa junina para explicar os 

benefícios e trabalhar a conscientização para o consumo moderado da ingestão 
de açúcar. 

• Público participante: Crianças de 3 a 12 anos. 
• Capacidade: 16 crianças.
OBS: As atividades serão realizadas a partir da divisão de crianças por faixa 
etária.
* Início das atividades às terças.



• Das 16h às 17h30 (Assistência).
• Atividade: Feito por mim (Sala Multimídia).
• Objetivo: Promover trabalhos manuais e artesanais para estimular o 

fortalecimento de vínculos comunitários e o resgate cultural.
• Público participante: Pais e educadores.
• Capacidade: 40 pessoas.

• Das 16h às 18h (Lazer).
• Atividade: Circuitos psicomotores (Área externa).
• Objetivo: Realizar atividades lúdicas para desenvolver habilidades de equilíbrio,  

lateralidade, destreza e agilidade.
• Público participante: Crianças de 3 a 6 anos e pais. 
• Capacidade: 50 pessoas.

• Das 17h às 18h/ 18h às 19h (Cultura).
• Atividade: Um passeio pela literatura do Ceará (Biblioteca).
• Objetivo: Abordar personagens da cultura local para incentivar a identificação 

cultural do povo cearense.
• Público participante: Crianças de 6 a 12 anos.
• Capacidade: 20 crianças.

• Das 18h às 20h (Lazer).
• Atividades: Brincadeiras populares (Área externa).
• Objetivo: Explorar a musicalidade através de brincadeiras populares.
• Público participante: Crianças de 9 a 12 anos e pais.
• Capacidade: 50 pessoas.

QUARTAS E SEXTAS DE JUNHO
Dias: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29. 

• Das 14h às 15h / 15h às 16h (Educação).
• Atividade: Construir brinquedos com sucata (Sala Multimídia).
• Objetivo: Mostrar as possibilidades de transformação de materiais recicláveis 

em brinquedos para estimular a criatividade, imaginação e interação social.
• Público participante: Crianças de 3 a 12 anos.
• Capacidade: 40 crianças.

• Das 14h às 17h (Lazer).
• Atividades: Jogos lúdicos (Área externa).
• Objetivo: Proporcionar a percepção dos movimentos e favorecer o 

desenvolvimento do equilíbrio estático e dinâmico.
• Público participante: Crianças de 3 a 5 anos. 
• Capacidade: 50 crianças.



• Das 16h às 17h30 (Assistência).
• Atividade: Cotidiano sustentável (Espaço Gourmet).
• Objetivo: Compartilhar práticas cotidianas sustentáveis por meio de oficinas e 

vivências.
• Público participante: Pais e educadores.
• Capacidade: 15 pessoas.

• Das 16h às 17h / 17h* às 18h / 18 às 19h (Saúde).
• Atividade: Preparar pratos típicos juninos saudáveis / Receita do dia (Espaço 

Gourmet).
• Objetivo: Incentivar o consumo de alimentos saudáveis típicos das festas 

juninas. 
• Público participante: Crianças de 3 a 12 anos.
• Capacidade: 16 crianças.
OBS: As atividades serão realizadas a partir da divisão de crianças por faixa 
etária.
* Início das atividades às quartas.

• Das 16h às 17h/ 17h* às 18h/ 19h às 20h (Lazer).
• Atividade: Brincando no Castelinho (Brinquedoteca / Sala Multimídia).
• Objetivo: Realizar brincadeiras populares para interação social, desenvolver 

habilidades corporais, construção de conceitos, noções de regras para estimular 
o desenvolvimento cognitivo, social e motor. 

• Público participante: Crianças de 3 a 12 anos.
• Capacidade: 15 crianças.
* Início das atividades às quartas.

• Das 17h às 19h* (Cultura).
• Atividade: Oficina de bordado (Sala Multimídia).
• Objetivo: Promover a coordenação motora, criatividade, concentração e 

interação social. Ao final da oficina será confeccionada pelas crianças uma 
“colcha da amizade”, um grande bordado feito por várias mãos.

• Público participante: Crianças de 7 a 12 anos.
• Capacidade: 40 crianças.
* Somente às sextas-feiras.



• Das 18h às 20h (Lazer).
• Atividades: Jogos populares (Área externa).
• Objetivo: Estimular a coordenação motora, agilidade, noção espaço-temporal, 

espírito de equipe e desenvolvimento de estratégias e regras.
• Público participante: Crianças de 8 a 12 anos.
• Capacidade: 25 crianças.

*17/06 - ATIVIDADE EXTRA-SALA DE CIÊNCIAS

• Das 16h às 20h (Educação).
• Atividade: Exposição interdisciplinar: reciclando ideias (Área externa).
• Objetivo: Incentivar o desenvolvimento de uma consciência sobre a 

preservação ambiental e a prática dos 4 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar e 
reeducar), com exposição de jogos educativos construídos com materiais de 
sucata, envolvendo a interdisciplinaridade de forma lúdica e interativa.

• Público participante: Livre. 
* Somente na sexta-feira dia 17/06.

SÁBADOS DE JUNHO (1º e 3º sábados)
Dias: 4 e 18.

• Das 16h às 18h (Lazer).
• Atividade: Recreação (Área externa).
• Objetivo: Atividades desenvolvidas com a família para proporcionar o vínculo 

familiar. As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável que 
ajudará no desenvolvimento da proposta.

• Público participante: Crianças a partir de 3 anos e pais.
• Capacidade: 25 pessoas.



• Das 16h às 18h (Assistência). Somente 18/6 - sempre no 3º sábado do mês.
• ESCOLA DE PAIS – Roda de Conversa: “Família e Meio ambiente - 

sensibilização acerca do descarte dos resíduos sólidos” (Sala Multimídia).
• Objetivo: Refletir sobre a utilização das novas tecnologias e seus impactos no 

cotidiano das famílias.
• Público participante: Pais, educadores e visitantes.
• Capacidade: 40 pessoas.

• Das 18h às 20h (Lazer).
• Atividades: Brincadeiras populares e gincanas (Área externa / Parque).
• Objetivo: Realizar brincadeiras para estimular os aspectos cognitivos, 

psicomotores e sociais.
• Público participante: Crianças a partir de 6 anos e pais.
• Capacidade: 30 pessoas

• Das 19h às 20h (Cultura).
• Atividade: Apresentação “Arraial de Histórias” -  Cia. Catirina (Área externa).
• Objetivo: Homenagear o mês junino com personagens bem humorados e 

apresentação do grupo “Arraial de Histórias” por meio de repertório de cantos, 
ritmos, cordéis e “causos” tradicionais.

• Público participante: Livre.
• Capacidade: 200 pessoas.

SÁBADOS DE JUNHO (2º e 4º sábados)
Dias: 11 e 25. 

• Das 16h às 18h (Lazer).
• Atividade: Recreação (Área externa).
• Objetivo: Desenvolver atividades com a família para proporcionar o vínculo 

familiar. As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável que 
ajudará no desenvolvimento da proposta.

• Público participante: Crianças a partir de 3 anos e pais.
• Capacidade: 25 pessoas.

• Das 17h às 18h30 (Educação). Somente 11/6 - sempre no 2º sábado do mês.
• ESCOLA DE PAIS - Palestra: “A autoestima do seu filho” (Sala Multimídia).
• Objetivo: Proporcionar orientações práticas de uma educação positiva no seio 

da família para o pleno desenvolvimentos dos filhos.
• Público participante: Pais, educadores e visitantes.
• Capacidade: 40 pessoas.



• Das 16h às 18h (Saúde). Somente 25/6 - sempre no 4º sábado do mês.
• ESCOLA DE PAIS - Roda de conversa: “Conheça melhor o alimento que você 

dá ao seu filho” (Sala Multimídia).
• Objetivo: Promover o conhecimento de informações contidas nos rótulos dos 

alimentos industrializados.
• Público participante: Pais, educadores e visitantes.
• Capacidade: 40 pessoas.

• Das 17h às 19h (lazer).
• Atividades: Brincadeiras populares e gincanas (Área externa / Parque).
• Objetivo: Realizar brincadeiras para estimular os aspectos cognitivos, 

psicomotores e sociais.
• Público participante: Crianças a partir de 6 anos  e pais.
• Capacidade: 30 pessoas.

• Das 19h às 20h (Cultura).
• Atividade: Apresentação “Arraial de Histórias” -  Cia. Catirina (Área externa).
• Objetivo: Homenagear o mês junino com personagens bem humorados e 

apresentação do grupo “Arraial de Histórias” por meio de repertório de cantos, 
ritmos, cordéis e “causos” tradicionais.

• Público participante: Livre.
• Capacidade: 200 pessoas.

DOMINGOS DE JUNHO (1º e 3º domingos)
Dias: 5 e 19. 

• Das 15h às 17h (Educação).
• ESCOLA DE PAIS - Exibição e debate do filme “ O Começo da Vida” (Brasil, 

2016) / Direção: Estela Renner // 98 minutos // Livre.
• Sinopse: Um dos maiores avanços da neurociência é ter descoberto que os 

bebês são muito mais do que uma carga genética. O desenvolvimento de todos 
os seres humanos encontra-se na combinação da genética com a qualidade 
das relações que desenvolvemos e do ambiente em que estamos inseridos.            
“O Começo da Vida” convida todo mundo a refletir como parte da sociedade: 
estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida, que definem tanto o 
presente quanto o futuro da humanidade?

• Objetivo: Promover reflexão sobre o desenvolvimento das crianças na primeira 
infância.

• Público participante: Livre.
• Capacidade: 40 pessoas.



• Das 17h às 18h (Cultura).
• Atividade: Exibição dos filmes: O nordestino e o toque de sua lamparina; 

Josué e o pé de macaxeira; Mestre Vitalino e nós no barro; Dayane e Zé Firo, 
Disfarce explosivo e Mitos do mundo: como surgiu a noite! (Sala de Cinema).

• Objetivo: Promover arte e cultura através de desenhos que educam e divertem.
• Público participante: 3 a 6 anos
• Capacidade: 15 crianças.

• Das 19h às 20h (Cultura).
• Atividade: Pintura facial (Área externa).
• Objetivo: Possibilitar que a criança desenvolva a imaginação e criatividade, 

vivenciando papéis de forma lúdica.
• Público participante: Livre.
• Capacidade: 200 pessoas. 

DOMINGOS DE JUNHO (2º e 4º domingos)
Dias: 12 e 26. 

• Das 17h às 18h (Cultura).
• Atividade: Exibição dos filmes:  O nordestino e o toque de sua lamparina; 

Josué e o pé de macaxeira; Mestre Vitalino e nós no barro; Dayane e Zé Firo, 
Disfarce explosivo e Mitos do mundo: como surgiu a noite! (Sala de Cinema).

• Objetivo: Promover arte e cultura através de desenhos que educam e divertem.
• Público participante: 3 a 6 anos.
• Capacidade: 15 crianças.

• Das 19h às 20h (Cultura).
• Atividade: Escultura em balões (Área externa).
• Objetivo: Favorecer o desenvolvimento da atenção, coordenação motora fina, 

agilidade e percepção.
• Público participante: Livre. 
• Capacidade: 200 pessoas.







Espaço Mais Infância

Av. Santos Dumont, 1589 - Praça Luíza Távora - Aldeota

Contatos: (85) 3261.4491 / 3268.1528 - E-mail: maisinfancia@sesc-ce.com.br




