
 
 
 

UNIDADE RAMOS 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: VILA OLÍMPICA DO ALEMÃO 

HORÁRIO DA PROGRAMAÇÃO: 14h ÀS 17h 

 

INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS E MASSOTERAPIA 

21, 27 e 28/1 e 11/2 | Livre | GRÁTIS 

Orientações de saúde com os temas: Cuidados com a Pele, Alimentação Saudável, Hidratação e 

Saúde Mental. 

 

INSTALAÇÃO INTERATIVA UNIR 

19/1 | Livre | GRÁTIS 

A exposição UNIR, criada em fabricação digital, formada a partir de um conjunto de peças 

geométricas modulares, para crianças, jovens e adultos construírem espaços criativos de 

forma divertida. 

 

ACT LAB MAKER: OFICINA DE CONFECÇÃO DE MOBILES 

17, 19, 24 e 26/1 | Livre | GRÁTIS 

A oficina, que segue os preceitos do Movimento Maker, que prioriza o compartilhamento de 

informações, a colaboração no fazer, a otimização dos recursos, o estímulo à criatividade e 

inovação, vai trabalhar com a ideia de movimento, atrelada ao termo móbile, um tipo de 

escultura contemporânea que ganha expressão e significado através da cinética, ramo da física 

que trata da ação das forças na mudança de movimento dos corpos. A atividade busca aguçar 

os sentidos visuais, táteis, auditivos, e ainda a percepção de espaço e profundidade dos 

participantes, por meio da confecção de móbiles. Realização em conjunto com o Projeto Sesc 

Verão, que tem o tema “O Verão é para todos!”. 

 

RECREAÇÃO ESPORTIVA MULTIMODALIDADES 

27/1 | Livre | GRÁTIS 

Atividades recreativas para divertir, alegrar e socializar o público participante. 

 

OFICINA DE PLANTIO 

18/1 | Livre | GRÁTIS 

Oficina de plantio de sementes e hortaliças. 

 



 
 
 

INTERVENÇÕES ARTISTICAS 

27/1 | Livre | GRÁTIS 

Intervenções Clowns Na Rua | Escola De Artes Da Penha - ESCAPE (RJ) 

 

ACT LAB MAKER CRIATIVO - CONFECÇÃO DE PETECAS 

17 e 19/1 | Livre | GRÁTIS 

Oficina de construção de petecas que desenvolve a criatividade. 

 

OFICINA DE BRINCADEIRAS PERIFÉRICAS 

17, 18, 19, 20, 25 e 27/1 | Livre | GRÁTIS 

Resgate de brincadeiras realizadas nas periferias do Rio de Janeiro. 


