ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

LOCAL

HORÁRI
O

Sabe quando
Que

Show de música e performace musical com Bianco
Marques

Palco FLIR

19h

Exposição de
Fotografias
Históricas

Exposição itinerante que retrata cenários históricos
do Vale do Café

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h às 21h

Oficina de
Fotografia
Pixilation

Criação de animação em stop motion com o
público circulante no evento, utilizando os próprios
corpos

Área externa próximo
as tendas Sesc

10h às 12 e
13h às 17h

Oficina de
Marcador de
Livro
Oficina de
Palitoche
Oficina de
Ponteiras
Oficina de
Jogo da velha
Campanha
contra o
feminicídio

Confecção de marcador de livro

Tenda Sesc

10h às 17h

Confecção de palitoche com personagens da
literatura brasileira
Confecção de ponteiras com personagens da
literatura brasileira
Confecção de jogo da velha com personagens da
literatura brasileira
Promover prevenção de violência contra a mulher;
Informar sobre o que é feminicídio;
Incentivar a denuncia

Tenda Sesc

10h às 17h

Tenda Sesc

10h às 17h

Tenda Sesc

10h às 17h

Área externa próximo
as tendas Sesc

10h às 17h

Tenda Sesc

9h as 16h

Área externa próximo
as tendas Sesc

10h as 18h

Sensibilizar os pais e responsáveis sobre a
importância de ler mais para as crianças

Itinerante

10h as 18h

A oficina propõe uma atividade inter geracional
entre pais, responsáveis e as crianças, com estimulo
a percepções sensoriais. Além das sensações a
atividade traz benefícios para o desenvolvimento
cognitivo, bem como o estímulo a descobrirem as
cores
Proporcionar a reflexão das crianças entorno da
diversidade capilar diante do contexto sociocultural
do nosso país

Tenda Sesc

10h as 19h

Tenda Sesc

10h as 18h

Oficina de
Rói Rói
Campanha
Atento aos
Sinais
Campanha
Ler para seu
filho é um ato
de amor
Oficina
Pintando com
Gelo

Oficina
Estímulo
motor

Proporcionar ao público a construção de um
brinquedo nordestino disseminando conhecimento
sobre a cultural do nordeste
Sensibilização e orientação de pais e responsáveis
sobre os principais sinais que as crianças podem
apresentar diante do abuso sexual

Oficina: Fios
da
diversidade

Trabalhar as diversidades regionais sobre
penteados e costumes populares como turbantes,
tererê, dread e tranças

Tenda Sesc

10h as 18h

Oficina em
Língua
Estrangeira Espanhol

Oficina em Língua Estrangeira: “Um divertido
juego de lectura” . Ofertar ao público em geral, um
jogo para estimular a leitura e a pronunciação no
idioma estrangeiro.

Tenda Sesc

10h às 12h

Oficina em
Língua
Estrangeira Inglês
Exposição

Jogo de memória com obras literárias famosas

Tenda Sesc

17h às 21h

História do uso de plantas medicinais, passando
por rezadeira até as aprovadas pela Anvisa

Tenda Sesc

9h as 16h

Oficina de
Origami

Oficina: Construção de Origami

Tenda Sesc

9h as 13h e
14h as 18h

Oficina ''Oi
João, vamos
aprender
porque seu pé
de feijão
cresceu!''
Oficina
''Econapos: a
importância
do reuso das
coisas!''

Noções de germinação e formas de germinar, o
papel da semente, compostagem entre outros temas
ambientais para criançada aprender como as
plantas crescem e como cuidar para elas não
morram

Tenda Sesc

10h as 15h

Oficina de noções de bordado, estimulando o faça
você mesmo e sensibilizando sobre a questão
ambiental. Frases como: '' Opa, me lave e me use
de novo!'', '' Cuidado, economize água'' entre outras
serão bordadas pelos participantes

Tenda Sesc

18h às 21h

Oficina '' Chá
da tarde!''

Oficina sobre cultivo de ervas medicinais
embalado por delicioso chazinho!

Tenda Sesc

18h às 21h

Exposição
com tema em
Meio
Ambiente

Exposição que visa sensibilizar sobre as questões
ambientais como geração resíduos, poluição das
águas, do ar, do solo etc

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h às 21h

Oficina
''Cavalinhos
de madeira''
Oficina
''Fotografia
Pinhole''
Exposição ''A
Ciência do
Mangue''

Confecção de brinquedos (cavalinhos) utilizando
como matéria-prima princial materiais recicláveis

Tenda Sesc

Compreender a ciência (o fenômeno ótico) de
forma divertida através da técnica da fotografia
pinhole é que o se propóe esta oficina
Através de totens a exposição visa sensibilizar
sobre a importância dos manguezais!

Tenda Sesc

10h ás 12h
e 14h às
17h
14h às 17h

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h às 21h

Intervenção
Poética

Performance Poética de Slam

Palco FLIR

15h30

Comer é
divertido
Orientação
em Saúde
Bucal

Oficinas com jogos lúdicos sobre Nutrição

Tenda Sesc

9h às 16h

Bocão Inflável

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h às 16h

Contação de
História sobre
diversidade
Cultural

Trabalhar a diversidade cultural e o diálogo entre
diversas culturas. A diversidade cultural se
manifesta em vários aspectos, como na linguagem,
nas danças, no vestuário, na culinária, nos credos e
nas tradições
Espaço disponível com diversos jogos de tabuleiro

Palco Sesc

15h30

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h às 16h

Palco Sesc

14h as 18h

Espaço Jogo

Apresentação Apresentação musical infantil com interação com o
de
público presente fazendo o resgate de musicais
Musicalização
infantis, cirandas e cantigas de rodas

Performance
Circense
Sombras

Dupla de sombras que intervém com o público
presente no evento de forma itinerante

Itinerante

10h as 18h

Oficinas
Esportivas

Oficinas Recreativas, Funcional Kids e Esportes de
Raquetes

Área externa próximo
as tendas Sesc

9h as 18h

SESC Barra Mansa leva mais de 140 atividades para a Feira do
Livro de Resende (FLIR)
São mais de 48 horas de programação de Esporte, Cultura, Meio
Ambiente, Assistência Social, Educação e Saúde para toda a
família

