
Das 10h às 15h, no Parque da Cidade
em Mogi das Cruzes

R E A L I Z A Ç Ã O

DOAÇÕES: 
Traga 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1 kg de ração e participe de sorteios.

Os alimentos serão doados para o Fundo Social e as rações para ONGs.  

Atividades lúdicas, como oficinas de pintura, 
teatro de fantoches, brinquedo aramado, 
jogos para trabalhar a criatividade, 
socialização e regras; rodas de leitura, 
desenhos livres, oficina de slime, pintura 
facial, escultura de bexigas e orientações 
sobre a saúde bucal. 

Sessões de quick-massage, 
orientação postural e 
alongamentos; benefícios dos 
chás, apresentação de jardim 
vertical e horta caseira orgânica, 
além de mostra de
plantas que limpam o ar. 

Ações como aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia capilar, 
orientação nutricional, avaliação 
de composição corporal, orientação 
sobre o uso racional de 
medicamentos, orientação sobre 
prevenção do câncer de boca. 

Pequena mostra de jogos virtuais educativos, jogos 
matemáticos (tangram, xadrez, jogo da velha 3D), 
brincadeiras com equipamentos desenvolvidos pelos 
alunos da instituição como o quizz – com perguntas 
educativas relacionadas a temas como riscos em 
soltar pipas perto de rede elétrica; orientações sobre 
uso e facilidades da energia solar.

Dicas sobre desenvolvimento pessoal (comportamentos 
para entrevista de emprego e dinâmicas de grupo) 
elaboração e impressão de currículos, orientações sobre 
finanças pessoais; atendimento e orientação sobre os 
direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, da 
criança e do adolescente, violência doméstica e técnicas 
de negociação de dívidas pessoais.

Orientações e técnicas 
para visibilidade nas 
redes sociais, dicas de 
fotografia e vídeos com 
celular e oficinas de 
entrevista.

Exercícios físicos para melhorar
a qualidade de vida, caminhada, 
oficinas de basquete com o Filipin, 
ex-jogador do Mogi Basquete
e aula de zumba.

ESPAÇO SAÚDE: ESPAÇO BEM-ESTAR: ESPAÇO KIDS: ESPAÇO YOUTUBER: 

ESPAÇO ESPORTIVO:ESPAÇO PROFISSIONAL: ESPAÇO TEC-JOGOS:

Traga a sua família!
Evento Gratuito

BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS

Local: Parque da Cidade | Rua Jardelina de Almeida Lopes, 451 - Parque Santana, Mogi das Cruzes

MOGI DAS CRUZES


