PROGRAMAÇÃO SETEMBRO CIDADÃO 2017

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC LER NOVA CRUZ



05/09/2017 - Abertura: Contação de histórias e Cine Sesc.



15/09/2017 - Minuto poético: Prosa e verso.



19/09/2017 - Palestra: Empreendedorismo – Sebrae.



21/09/2017-

Palestra:

Previdência

Social

–

Sindicato

Rural

Nova Cruz.


29/09/2017 - Exposição de atividades realizadas pelos alunos no decorrer do mês.

PROGRAMAÇÃO ESCOLA SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI
Oficinas de Formação, Educação e Cidadania.
Workshop:“Um Novo Olhar sobre o Universo Literário”.
Ministrante: Francisco das Chagas Gaudêncio
Conteúdos: Organização de espaços de leitura, técnicas e práticas de contação de
história, ações lúdicas de incentivo à leitura e realização de intervenções literárias
(assaltos poéticos, promoção da valorização da literatura popular, Saraus, Cafés e
Bate-papos literários).
Objetivo: Repensar a organização de ambientes literários em uma perspectiva que
favoreça a livre exposição de ideias a respeito da cidadania.

de

Eixo Temático 1 – “Ludicidade: Criança Aprende Brincando”.
Ministrante: Josefa Kallyne de Medeiros Pinho
Conteúdos: Aplicabilidade de jogos, suas normas, regras e orientações de
dinamicidade no uso e criação de jogos.
Objetivo: Compreender que o jogo e a brincadeira são dimensões da formação social,
nas quais a garantia do cumprimento das regras é, igualmente, a garantia de uma
experiência lúdica mais significativa e cidadã.
Eixo Temático 2 - “Movimento e Expressão corporal: Jogos e Atividades
Cooperativas”.
Ministrante: Domingos Sávio D. C. Segundo
Conteúdos: Atividades utilizando o corpo como objeto de ações cooperativas e
coletivas, dinâmicas de grupo, estímulo da psicomotricidade utilizando recursos
simples do cotidiano escolar.
Objetivo: Favorecer a percepção de que a corporeidade – e suas possibilidades – é
um campo único de desenvolvimento que, em sua dimensão cooperativa, pode
contribuir para a formação do caráter cidadão dos sujeitos.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC MOSSORÓ
TEMA: INTEGRANDO RESPEITO E VALORES DA CIDADANIA ATRAVÉS DE:
RESPEITAR É PRECISO!
JOGOS DA AMIZADE - Abertura: 05/09/2017
Programação:


Concentração dos alunos;



Desfile dos alunos;



Apresentação Cultural: Música: Esse Brasil é meu – Dominguinhos;



Apresentação de Cordel: O Respeito;



Dinâmica: Pais e filhos;



Apresentação Musical: O Amigo;



Campanha da solidariedade: Doação de um pacote de leite para o programa Mesa
Brasil.



Jogos cooperativos entre os alunos.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC - CAICÓ
TEMA: VALORES, SOLIDARIEDADE, COOPERATIVIDADE, RESPEITO E INCLUSÃO
SOCIAL.


19/08/2017 - Jogos da Amizade: Ações esportivas desenvolvendo maneiras de
relacionamentos, inclusão social, respeito mútuo e habilidades físicas através dos jogos
cooperativos, ressaltando também a importância da parceria escola e família no
incentivo as atividades esportivas e conscientização ao respeito e cooperação entres
os alunos.



21/08/2017 - Caminhada da APAE- Semana do Excepcional – Centro da Cidade:
Mobilização social em alusão a Semana do Excepcional, dando visibilidade a luta e
defesa aos direitos da pessoa com deficiência.



12/09/2017 - Palestra Tema: Libras, Respeito e Inclusão Social.



15/09/2017 - Formação/ Palestra: Libras – Língua Brasileira de Sinais/ Direitos e
Garantias da Educação Inclusiva.
o

Público: Equipe Escolar.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC - POTILÂNDIA
TEMA: AGREGANDO VALORES, PRATICANDO A CIDADANIA

Jogos da Amizade 20/09 à 22/09/17
Abertura dos Jogos da Amizade – 20/09/17


Hasteamento da bandeira/ Hino Nacional



Desfile das turmas



Corrida da tocha olímpica



Participação do grupo Lua –Arte e o teatro Syntesis da cidade de Goianinha

Oficinas Interativas – 21/09/17


Macro jogo



Relaxamento



Dança (Corpo e movimento)



Atividades esportivas (Quadra)



Jogos Inclusivos

Encerramento – 22/09/17


Hino Nacional



Apresentação artísticas das turmas sobre cidadania



Participação do grupo de dança da ADOTE (Associação de Orientação aos Deficientes).

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC – MACAÍBA

Jogos da Amizade 11/09/17


Atividades lúdicas e de interação, visando ampliação do conhecimento dos estudantes
sobre os valores da cooperação, solidariedade e cidadania. Haverá desfile das turmas,
apresentações culturais e exposição de cartazes.



01 a 08/09/2017 - Arrecadação de gêneros alimentícios e de higiene pessoal.



14/09/2017- Ação cidadã–entrega de gêneros de higiene pessoal e alimentos não
perecíveis para uma instituição de caridade da cidade de Macaíba.
.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA SESC ZONA NORTE
TEMA: CIDADANIA: PROMOVENDO VALORES E DIVERSIDADE CULTURAL
19.09.2017


Contação de história/teatro musical (História de Lolita, a menina do cabelo colorido –
Autora: Simone Lira - público alvo: alunos do Sesc e de escolas vizinhas.

20.09.2017


Palestra - ECA – Direitos e Deveres da criança e do adolescente;



Gincana cidadã com perguntas relacionadas ao tema abordado.

21.09.2017


Eleição simulada com candidatura dos alunos, debates e propostas, com o tema
Direitos civis e políticos.

22.09.2017


Apresentação das atividades realizadas no decorre do mês, com exposição de
trabalhos, apresentações teatrais e musicais.

TERRAÇO DO RELÓGIO | SESC CIDADE ALTA (NATAL/RN) |

29/09/2017


18h30 Cerimonial de abertura e apresentação das ações realizadas pelo Sesc
durante a Campanha Setembro Cidadão



19h às 22h- Apresentação musical do cantor João Batista (brega)

