
 
 

SESC COPACABANA 

SlackRack 
Oficina. Um desafio de equilíbrio em cima da fita para todas as idades. A atividade 
presencialmente na Unidade | 12/10 | Das 9h30 às 12h e das 13h às 16h30. 

Mesabol 
Oficina. Um desafio de habilidade em uma mesa onde se joga com os pés e uma bola de 
futebol. A atividade presencialmente na Unidade | 12/10 | Das 9h30 às 12h e das 13h às 
16h30. 

Mini Vôlei 
Oficina. Experimentação deste esporte que é um dos mais praticados no Brasil, com tradição 
olímpica de vitórias. A atividade presencialmente na Unidade | 12/10 | Das 9h30 às 12h e das 
13h às 16h30. 

 

SESC ENGENHO DE DENTRO 

Circo para as crianças 
Apresentação artística. Artes Cênicas. A atividade acontece ao vivo no Instagram da Unidade 
@sescengenhodedentro | 12/10 | 15h. 

Conteúdos sobre a importância da brincadeira na vida das crianças 
Aula. A atividade acontece no Instagram da Unidade @sescengenhodedentro | 12/10 | 9h. 

Para ser criança tem que se movimentar 
Aula. Set de brincadeiras em formato carrossel. A atividade acontece no Instagram da Unidade 
@sescengenhodedentro | 12/10 | 10h. 

 

SESC SANTA LUZIA 

Bocão Odontologia 
A prevenção é a prática de manter os dentes e gengivas limpos e saudáveis para evitar 
problemas dentários como tártaro, gengivite, periodontite e cáries, além de ajudar a aumentar 
a vida útil dos tratamentos bucais já realizados. O bocão inflável de 8mx5m proporciona uma 
experiência imersiva em Saúde Bucal de forma lúdica e divertida. A atividade acontece 
presencialmente na Unidade | 12/10 - Das 9h às 18h  
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SESC SÃO GONÇALO 

Que cenário é esse? 
Ação ministrada pelos instrutores. As crianças deverão montar cenários com as caixas 
coloridas de acordo com o gabarito. A atividade faz alusão ao game Roblox e acontece 
presencialmente na Unidade | 9/10 | 9h. 

Totó Humano 
Duas equipes se enfrentarão no totó humano. Utilizaremos o brinquedo gigante para respeitar 
o distanciamento com muita diversão. A atividade faz alusão ao game Fifa e acontece 
presencialmente na Unidade | 9/10 | 10h. 

Pique Bandeira Medieval 
O pique será dividido em quatro grupos e cada grupo ficará posicionado em um canto da 
quadra. Um objeto deverá ficar no centro e para pega-lo haverá um trabalho colaborativo 
entre a equipe participante. A atividade faz alusão ao game LOL e acontece presencialmente 
na Unidade | 16/10 | 9h. 

Derrubando obstáculos  
Ação ministrada pelos instrutores. As crianças partem da rampa em um carrinho de rolimã, e 
devem derrubar alguns itens utilizando um estilingue gigante. A atividade une dois games, 
Need for Speed e Angry Birds e acontece presencialmente na Unidade | 16/10 | 10h30. 

Passando Fase 
Ação ministrada pelos instrutores. Pais e filhos brincarão juntos. Montaremos vários 
obstáculos e as crianças, junto aos pais, deverão ultrapassar os obstáculos para resgatar a 
princesa. A atividade será realizada em ambiente terrestre e aquático, fazendo alusão ao game 
Mário Bross, e acontece presencialmente na Unidade | 23/10 | 9h. 

 

SESC SÃO JOÃO DE MERITI 

Jogos e brincadeiras tradicionais 
Live com jogos e brincadeiras tradicionais. A atividade acontece ao vivo no Instagram da 
Unidade @sescsaojoao | 13/10 | 10h.  

 

https://www.instagram.com/sescsaojoao/

