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JUSTIFICATIVA 

 
 
Oficina de Corte e Costura: A Oficina de Corte e Costura propicia a capacitação 
para o trabalho, o desenvolvimento da subjetividade, fortalecimento de vínculos e 
autoestima aos participantes dos grupos do CRAS, visando à reintegração familiar e 
possibilitar a geração de renda para os usuários, além de terapêutico. A oficinatem 
como objetivo desenvolver eixos de aprendizagem aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família e aos usuários privados de renda, assim como explorar suas 
potencialidades, possibilitando a integração social e o convívio humano.  

 
Oficina de Capoeira: As Oficinas de Capoeira farão parte do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo, pois amedida que vão aprendendo o jogo 
da capoeira, tendo contato com outras pessoas de fora do seu meio, num convívio 
pacífico, recreativo, harmonioso, disciplinar, cooperativo e sendo valorizadas, 
começam a se integrar na sociedade. A capoeira propicia a elas uma condição de 
respeito para que consigam respeitar o próximo, conduzindo seus estímulos no 
sentido positivo da vida. Quando as pessoas começam a valorizá-las, fazem com 
que voltem a estudar, arrumar-se, a verem que têm valor e espaço perante à 
sociedade. 
 
Oficina de Música: trabalho de música é desenvolvido por meio de oficinas de 
musicalização, será consolidado através da formação de um coral ou grupo 
cantante, pois é desejo de alguns grupos. A música é utilizada como terapia para 
pessoas com deficiência, idosos e grupo de mulheres. Com os idosos, as atividades, 
além de proporcionar momentos prazerosos e retirar o idoso da ociosidade, 
envolvem questões importantes como estímulo dos mecanismos cognitivos 
(memória, atenção, percepção, raciocínio, julgamento, criatividade), integração intra 
e interpessoal, e possibilitao estímulo dos movimentos motores.  
 
Oficina de Teatro: O teatro é de grande valia para que possamos preparar nossas 

crianças e jovens para um futuro que exigirá flexibilidade, dinamismo e agilidade no 
pensar, no agir, no entender e na arte de refletir e analisar. 
 
Diante dessa premissa, essa ferramenta com fundamentos sociais e pedagógicos, 
tornou-se relevante aos objetivos da Assistência Social pois possibilita trabalhar na 
prevenção e na formação de futuros cidadãos, visando a era em que vivemos, ou 
seja, a era da informação onde tudo acontece de forma rápida e volátil e, ao mesmo 
tempo,  repensar as novas perspectivas relacionadas ao conceito de cultura e das 
relações que entrelaçam a convivência em sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECURSOS: HUMANOS 

 

          Especificação Nº. Carga 
Horária 

 Prefeitura 

Oficina de Corte e 
Costura 

01 9h semanais, 
sendo uma 
turma por 
mês. 

Contratado 

Oficina de Capoeira 01 19h Semanais Contratado 

Oficina de Teatro 01 18hsemanais Contratado 

Oficina de Música 01 20h semanais Contratado 

 
 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

OFICINAS DIAS ATIVIDADES PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO 

Oficinas 
de Corte e 
Costura 

De segunda à 
sábado, totalizando 
9h semanais 
(36horas/Mês), sendo 
uma turma por mês. 

- Aulas de Corte e Costura visando 
inserção no mundo do trabalho, 
estimulando assim uma “porta de 
saída” para o Programa Bolsa 
Família em Taquari. 

01 ano 
 

Oficinas 
de 
Capoeira 
 

Segundas-feiras à 
Sábado, conforme 
Horários a serem 
elaborados pela 
Secretaria de 
Habitação e 
Assistência Social 

- Atividades de integração de grupo; 
- Atividades Sensoriais; 
- Estímulo de Valências físicas 
respeitando a faixa etária dos 
alunos; 
- Atividades Culturais; 
-Atividades de fortalecimento de 
vínculos. 
 

01 ano 
 

Oficinas 
de Música 
 
 
 
 

segundas-feiras às 
sextas-feiras 

- Trabalhar de música é 
desenvolvido por meio de oficinas 
de musicalização, será consolidado 
através da formação de um coral ou 
grupo cantante, pois é desejo de 
alguns grupos. A música é utilizada 

01 ano 
 
 



 como terapia para pessoas com 
deficiência, idosos e grupo de 
mulheres. Com os idosos, as 
atividades, além de proporcionar 
momentos prazerosos e retirar o 
idoso da ociosidade, envolvem 
questões importantes como 
estímulo dos mecanismos 
cognitivos (memória, atenção, 
percepção, raciocínio, julgamento, 
criatividade), integração intra e 
interpessoal, e possibilita, 
dependendo da atividade proposta, 
o estímulo dos movimentos 
motores.  
 

Oficinas 
de Teatro 

segundas-feiras às 
sextas-feiras 

- Aulas de Teatro que visem ampliar 
a ação formadora social e 
intelectual dos participantes, 
melhorando a interação social com 
a vida e com o mundo ao redor para 
assim favorecer as relações 
harmônicas desses indivíduos em 
sociedade. 
 

01 ano 

 


