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AÇÕES DO NÚCLEO DE PROJETOS SOCIAIS
Área: Meio Ambiente e Sustentabilidade
CURSOS
Educação Ambiental
Carga horária: 16 horas
Participantes: mínimo 15
Objetivo: Fornecer uma visão geral dos problemas ambientais em nível global, suas causas e consequências
no presente e no futuro, de modo a construir nos participantes o conhecimento ambiental com base em marco
referencial e no vínculo da educação ambiental com a ética, habilitando-os a se tornarem responsáveis pela
construção sustentável do presente e futuro.
Conteúdo:
I
O estado do meio ambiente no mundo: água doce; consumo; escassez de alimentos; recursos naturais;
oceanos; mudanças climáticas e aquecimento global; biodiversidade;
II
Desenvolvimento sustentável – meio ambiente sociedade e desenvolvimento: grandes cidades; o
mundo; globalização;
III
Marcos referenciais: Conferência de Estocolmo; Carta de Belgrado; Conferência de Tbilisi; Congresso
de Moscou; Eco 92; Rio +20 e outros;
IV
Educação ambiental e ética: progresso sem limites em nome do desenvolvimento; relação homem x
natureza; pensamento ocidental sobre a natureza; valores ambientais; atitudes antiecológicas;
V
Educação ambiental visando o desenvolvimento local, regional e global;
VI
Princípios para uma ética ambiental: o homem e sua vocação científico-tecnológica; novos imperativos
para as ações humanas; responsabilidade para com as futuras gerações; relação fraternal e filial com a
natureza;
VII
Conscientização ambiental por meio de práticas sustentáveis (5 Rs, coleta seletiva, Produção mais
Limpa).
Obs.:
- Necessário projetor e computador.

Sustentabilidade
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 15
Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre as estratégias de sustentabilidade, que
permitam o planejamento e a implantação de ações de melhorias sociais e econômicas, visando a longevidade
dos negócios das cooperativas.
Conteúdo:
I
Desenvolvimento sustentável;
II
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
III
Mudanças climáticas;
IV
Água e Energia;
V
Cidadania, consumo sustentável e Análise de Ciclo de Vida;
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VI
VII
VIII
IX
X

5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
Responsabilidade socioambiental e stakeholders;
Práticas e negócios sustentáveis;
Gestão sustentável;
Organização socialmente responsável.

Obs.:
- Necessário projetor e computador.

Coleta Seletiva
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 15
Objetivo: Oferecer subsídios e estratégias para a implantação da coleta seletiva no ambiente corporativo e
assim promover práticas de sustentabilidade e preservação ambiental.
Conteúdo:
I
Meio ambiente e o estudo da problemática ambiental;
II
Consumo sustentável;
III
Responsabilidade socioambiental;
IV
Resíduos Sólidos;
V
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
VI
Aspectos econômicos e sociais relacionados ao mercado de reciclagem;
VII
As cooperativas de reciclagem;
VIII
As diferentes formas de se fazer coleta seletiva;
IX
Técnicas e estratégias de implantação;
X
Tipos de resíduos (classificação, armazenamento, destinação);
XI
Avaliação comparativa dos resultados pós-implantação.
Obs.:
- Necessário projetor e computador.

Consumo Sustentável
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 15
Objetivo: Fornecer aos participantes subsídios para a implementação de ações que promovam o consumo
sustentável no ambiente da cooperativa, trazendo benefícios econômicos ao prevenir o desperdício e gerar
negócios.
Conteúdo:
I
O que é consumo sustentável;
II
Cidadania;
III
Responsabilidade socioambiental e sustentabilidade;
IV
Água e Energia;
V
Alimentos;
VI
Ciclo de vida dos materiais;
VII
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
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VIII
Obsolescência planejada;
IX
Produtos sustentáveis;
X
Orientações de práticas sustentáveis (coleta seletiva, óleo de cozinha, descarte de pilhas e baterias,
selos de qualidade, entre outras).
Obs.:
- Necessário projetor e computador.

Produção mais Limpa
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 15
Objetivo: Caracterização e método de implantação da estratégia de Produção mais Limpa (P+L) no sistema
produtivo.
Conteúdo:
I
O paradigma de consumo atual;
II
Inserção da organização em seu ambiente;
III
Produção limpa: a teoria;
IV
Produção mais Limpa: aplicando a teoria;
V
Ecoeficiência;
VI
Produtos e processos em seu ciclo de vida;
VII
Interações através das fronteiras da organização;
VIII
Vantagens da aplicação de P+L no processo produtivo;
IX
Abordagem no sistema produtivo: exemplos práticos.
Obs.:
- Necessário projetor e computador.

PALESTRAS
Sustentabilidade
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Desenvolver a percepção da sustentabilidade como oportunidade de ganho de valor ambiental,
social e econômico.
Conteúdo:
I
Desenvolvimento sustentável;
II
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
III
Mudanças climáticas;
IV
Água e Energia;
V
Cidadania, consumo sustentável e Análise de Ciclo de Vida;
VI
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
VII
Responsabilidade socioambiental e stakeholders;
VIII
Práticas e negócios sustentáveis;
IX
Gestão sustentável;
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X

Organização socialmente responsável.

Consumo Sustentável
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Sensibilizar os participantes em relação ao consumo sustentável.
Conteúdo:
I
O que é consumo sustentável?;
II
Ciclo de vida dos materiais;
III
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
IV
Pegada ecológica;
V
Certificações e selos;
VI
Análise de embalagens;
VII
Greenwashing;
VIII
Obsolescência planejada;
IX
Lixão x Aterros;
X
Impactos dos resíduos do consumo;
XI
Produtos sustentáveis;
XII
Dicas de como se tornar um consumidor mais sustentável.

Você e o Meio Ambiente
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Sensibilizar os participantes à respeito do meio ambiente e da responsabilidade individual para a
manutenção de um ambiente saudável.
Conteúdo:
I
População, suas atitudes e relações com o meio ambiente;
II
Cuidados com o lixo;
III
Desperdício de água e luz;
IV
Reciclagem e coleta seletiva.

Sustentabilidade no Prato
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Incentivar práticas alimentares sustentáveis, visando melhor qualidade de vida e otimização de
recursos relacionados à alimentação e ao meio ambiente.
Conteúdo:
I
Sustentabilidade;
II
Importância de ter hábitos alimentares sustentáveis;
III
Estratégias para realizar uma alimentação mais sustentável, que contribua com o meio ambiente e
com a otimização de recursos (água, materiais descartáveis, desperdício de alimentos, etc.);
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IV

Atividades lúdicas e interativas.

OFICINAS
Construção de Terrário
Carga horária: 2 horas (pode ser multiplicada)
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Apresentar conceitos básicos sobre o funcionamento dos ciclos da natureza a partir das técnicas
para construção de terrários, proporcionando a criação de um ambiente em pequena escala que simule as
condições naturais do Planeta Terra.
Conteúdo:
I
Meio ambiente e mudanças climáticas;
II
Preservação ambiental;
III
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
IV
Consumo sustentável (dicas práticas);
V
Cidadania (responsabilidade socioambiental);
VI
O que é terrário, materiais necessários e espécies vegetais adequadas;
VII
A prática da construção do terrário;
VIII
Terrários como instrumentos pedagógicos.
Obs.:
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.).

Brinquedos com Materiais Recicláveis
Carga horária: 2 horas (pode ser multiplicada)
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Promover a educação ambiental e a reflexão dos conceitos dos 5 Rs através da construção de
brinquedos com materiais recicláveis, despertando o olhar dos participantes para a importância da adoção de
novas posturas em relação aos atuais padrões de consumo.
Conteúdo:
I
Meio ambiente;
II
Mudanças climáticas;
III
Preservação ambiental;
IV
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
V
Consumo sustentável (dicas práticas);
VI
Cidadania (responsabilidade socioambiental);
VII
Preparação e manipulação de materiais recicláveis e sucatas;
VIII
Construção de brinquedos com os materiais recicláveis e sucata.
Obs.:
- Cooperativa opta previamente pelo produto final;
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
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- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.).
Confecção de Boneco Ecológico
Carga horária: 2 horas (pode ser multiplicada)
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Transmitir conhecimentos sobre o meio ambiente e a importância da preservação ambiental por
meio da construção de um boneco ecológico com sementes de alpiste, que crescem como cabelos quando
regadas.
Conteúdo:
I
Meio ambiente;
II
Preservação ambiental;
III
Responsabilidade individual para a preservação do meio ambiente.
Obs.:
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.).

Reciclagem de Papel
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Conhecer e aplicar técnicas para a reciclagem de papel, trazendo para a prática cotidiana o exercício
do consumo sustentável através da aplicação dos conceitos de educação ambiental, preservação do meio
ambiente e utilização racional de recursos naturais.
Conteúdo:
I
Meio ambiente;
II
Preservação ambiental;
III
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
IV
Consumo sustentável (dicas práticas);
V
Cidadania (responsabilidade socioambiental);
VI
A reciclagem de materiais como alternativa econômica;
VII
Triagem e preparação de papéis para reciclagem;
VIII
A reciclagem doméstica de papéis.
Obs.:
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.);
- É desejável que conte com pia e torneira.

Compostagem e Minhocário
Carga horária: 4 horas
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Participantes: 20 a 50
Objetivo: Aprender a produzir composto orgânico e húmus de minhoca com resíduos gerados diariamente em
casa, contribuindo assim para a saúde de suas plantas e diminuindo a quantidade de resíduos encaminhados
para os aterros da cidade. Apresentar, também, noções básicas sobre a montagem e o manejo de minhocários.
Conteúdo:
I
Nutrientes do solo;
II
Decomposição;
III
Resíduos sólidos orgânicos;
IV
Organismos presentes no solo (microrganismos e minhocas);
V
Adubo, húmus e biofertilizantes;
VI
Processo da compostagem;
VII
Compostagem caseira;
VIII
Como construir um minhocário.
Obs.:
- Necessário projetor e computador;
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.);
Ação pode ser utilizada para capacitar multiplicadores aptos a implementar e manter composteiras e
minhocários em espaços públicos ou comunitários.

Mini Horta Sustentável (Prática)
Carga horária: 2 horas (pode ser multiplicada)
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Conhecer e aplicar técnicas para a preparação de mini-hortas sustentáveis, visando melhorar o
aproveitamento das áreas disponíveis para produção de alimentos orgânicos de boa qualidade.
Conteúdo:
I
Meio ambiente;
II
Ciclos naturais da Terra;
III
Preservação ambiental;
IV
5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar);
V
Consumo sustentável (dicas práticas);
VI
Cidadania (responsabilidade socioambiental);
VII
Alimentação saudável;
VIII
Alimentos e produtos orgânicos (definições);
IX
O preparo do substrato e o plantio;
X
Manutenção e colheita.
Obs.:
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.);
- Ação pode ser utilizada para implementar hortas em espaços públicos ou comunitários.
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Mini Horta Sustentável (Teoria e Prática)
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Conhecer e aplicar técnicas para a preparação de mini-hortas sustentáveis, aliando e aprofundando
os conceitos de educação ambiental e preservação do meio ambiente, assim como produção de alimentos
orgânicos e alimentação saudável. Aliar oportunidades para aproveitamento de espaço (hortas verticais,
garrafas PET entre outras) com técnicas de preparação de substrato e cultivo.
Conteúdo:
I
Segurança alimentar;
II
Plantio orgânico;
III
Desenvolvimento de plantas;
IV
Cuidados especiais com plantas;
V
Tipos de substratos;
VI
Dormência e variedades de sementes;
VII
Germinação;
VIII
O preparo do substrato e o plantio;
IX
Transplante de mudas;
X
Plantio em espaços alternativos;
XI
Produção de hortaliças;
XII
Produção e armazenamento de sementes;
XIII
Manutenção e colheita.
Obs.:
- Necessário projetor e computador (carga horária ampliada permite maior aprofundamento dos conteúdos
através de apresentação de slides);
- Espaço disponibilizado deve contar com carteiras ou bancadas que possam ser sujas durante a ação;
- Material necessário deverá ser providenciado pela cooperativa (através de campanha de coleta, inscrição,
contrapartida etc.);
- Ação pode ser utilizada para capacitar multiplicadores aptos a implementar e manter hortas em espaços
públicos ou comunitários.

APRESENTAÇÕES E ESQUETES TEATRAIS

Apresentação Teatral - Dinheiro não nasce em árvore?
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: De modo leve e divertido, trata a questão da importância de consumir apenas o necessário, dando
dicas que ajudam a reduzir o desperdício de alimentos, energia, recursos e finanças. Despertamos as crianças
para a necessidade de ser um consumidor sustentável e por consequência, garantir um futuro financeiro
tranquilo, aproveitando e desfrutando o presente!

Apresentação Teatral – João e Maria (Sustentabilidade)
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Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Bicudinha e Bicudona são duas aves que querem mudar do ramo do “avoar para o ramo do cantar”.
Encontram-se em apuros por causa do desmatamento e querem ir embora da floresta. Os irmãos
J.M. e M.J. são vítimas da pobreza porque o pai, lenhador não sabe plantar, só sabe cortar. A comida está
acabando e a Madrasta irritada ordena ao Pai que os levem para a floresta assim eles não voltariam nunca
mais. As aves ajudam os irmãos J.M. e M.J. a se salvarem da bruxa Meméia e voltam para casa.

Apresentação Teatral - Isaurinda e Arlindo, uma paixão sustentável
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Isaurinda arrumou um novo trabalho. Através dele vai conhecer Arlindo, um cowboy divertido,
desastrado e sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Eles vão brigar, vão brigar, vão se apaixonar
e nós vamos nos divertir com a história. Arlindo vai ensinar Isaurinda a dançar e tocar o berrante. E ela vai
ensinar o cowboy a cuidar do meio ambiente. Uma comédia com muita música, diversão, informação e
sustentabilidade.

Apresentação Teatral - SOS Planeta Terra
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Dois clowns invadem os locais das apresentações com o objetivo de incentivar a prática de ações
que visem à preservação do Meio Ambiente. Preocupados com o futuro dos recursos naturais de nosso
planeta, eles tentam se passar por palestrantes ecologistas, mas só arrumam confusão. Utilizando bonecosfantoches, alertarão o público que o nosso Planeta pede Socorro, que pode ser a coleta seletiva, uso racional
de água e energia elétrica, entre outros.

Apresentação Teatral - O Super C
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Dona Izilda trabalha na casa da família de Seu Otávio e vê quanta coisa errada eles fazem. Pede ajuda
ao Super C, fazendo com que mudem de atitude, ensinando a coleta seletiva, destinar os resíduos
adequadamente, economizar água, a preservar o verde e a reciclar o lixo, evitando o desperdício. O Super C
elabora um plano para levá-los a visitar a Super City, a cidade do futuro onde eles aprenderão. O espetáculo
tem a linguagem dos super-heróis das HQs, cheio de ação e músicas.

Apresentação Teatral - Orquestra Natural - O Ciclo das Águas
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: O Andarilho percorre da seca ao seu ritual do "fazer chover", faz com que todos liberem suas águas,
seus sentimentos, suas expressões sonoras. A água nasce em som, vira música, interage e une todos, assim
como deve ser o ciclo das águas. Enquanto a chuva cai e o rio corre, o andarilho faz nascer a sede do povo.
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Apresentação Teatral - Primavera das Flores, Cores e Amores
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Florisbela é uma flor que vive feliz num imenso jardim. Cuida muito bem do seu habitat e é
consciente que isso é essencial para a sobrevivência e um ambiente harmonioso. Até que o vilão “Lápis
Descorador” vulgo “Sr. Cinza” chega para destruir o meio ambiente, reduzindo a alegria do colorido à sua
própria cor. Florisbela tenta convencê-lo a cuidar melhor da natureza, já que a permanência da vida no planeta
depende disso e começa com pequenos atos.

Apresentação Teatral - Sr. Castilho quer Casar
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Sr. Castilho é uma pessoa difícil... Não preserva o meio ambiente, muito menos é adepto à coleta
seletiva da comunidade. Interessado por Dona Isaura, uma bonita senhora, viúva, voluntária de uma ONG, o
protagonista terá que se conscientizar e rever seus hábitos e ponto de vista sobre cidadania para conquistar o
coração da amada. Um espetáculo divertido e que permite à plateia pensar sobre o lixo, o desperdício de
recursos da natureza e o convívio do homem com o meio ambiente.

Apresentação Teatral - O que eu tenho a ver com isso?
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Avô Gildo é um homem teimoso preso aos seus velhos hábitos; mas com a ajuda de sua neta
Mabel ele vai descobrir uma nova forma de enxergar o Meio Ambiente.

Apresentação Teatral - A Água que Fugiu do Lago
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Num lugar muito distante havia um lago que recebeu o piquenique de uma família que deixou lá
todo o lixo, que foi parar dentro do lago. A água do lago resolve fugir e a família descobre que o lugar está
totalmente mudado. A garça explica que ela só voltaria se todo o lixo fosse recolhido. Percebendo o mal que
causaram, resolvem juntos limpar todo aquele lugar e ensinar a todos a importância da reciclagem. Com tudo
limpo, a água voltou e o lago se encheu de vida novamente.

Apresentação Teatral - A Centopeia Judite
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: O texto conta a história de uma Centopeia pequenina que sonha todas as noites em crescer, descer
da árvore onde mora e ajudar seu amigo duende na missão de alertar as pessoas sobre as queimadas e o
desmatamento das florestas. Mas, somente um mago poderá ajudá-la. Num universo saudável e divertido o
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texto convida a todos para refletir a partir do mundo mágico da criança sobre a preservação da vida, através
da preservação do meio ambiente e a importância da reciclagem.

Apresentação Teatral - A Cigarra, A Formiga e a Floresta Ameaçada
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: O espetáculo discute temas como o desmatamento, o atropelamento de animais, os incêndios nas
florestas e a extinção das espécies sob a visão dos insetos, que mostram também sua importância na natureza.
Após muitas brigas, a cigarra e a formiga percebem através do grilo que podem salvar a floresta através da
cooperação. Descobrindo os problemas e apresentando soluções, elas contarão com a ajuda da joaninha, da
borboleta e do próprio grilo. Músicas permeiam toda a ação da peça.

Apresentação Teatral - A Princesa Higiene e o Príncipe Meio Ambiente
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: A Princesa Higiene é muito mal trada pela sua madrasta e Rainha Bactéria Má que conta com seus
poderes e com a ajuda do dengosinho e a febrinha para infectar a todos. Por isso ela foge para a floresta e se
esconde na casa dos duendes guardiões das águas e Recicladores de Lixo. Muita coisa acontece até que o
feitiço é quebrado. A história termina quando surge o Príncipe Meio Ambiente, os dois apaixonam-se e casam
fazendo um mutirão para recuperar o reino e torná-lo novamente saudável.

Apresentação Teatral - Aurora
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Aurora é uma catadora de papelão e latinhas, idosa e castigada pelos anos. Diante desta dura
realidade ela consegue ''catar'' somente o que seu limitado corpo consegue suportar. Mas não há limites para
seus sonhos, para sua generosidade, e para a certeza de que o amanhã está apenas começando... E, portanto,
pode nos reservar grandes surpresas. Aurora nos mostra com muito humor e muita sensibilidade que
''qualquer dificuldade'' é apenas um ponto de vista.

Apresentação Teatral - Chuva de Histórias
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Uma seleção de divertidos contos que abordam a transformação do lixo em adubo, a poluição das
águas, a Natureza sobrevivendo nas grandes cidades, o desmatamento nas florestas. Uma atividade alegre,
que propõe um olhar para a Natureza e o Meio Ambiente. Ao longo da apresentação, muitas cantigas falando
de bichos e plantas, poesias de poetas renomados que falam da Natureza, musicadas pelo grupo e realizadas
ao som do violão. Muita interação e diversão que agrada plateias de todas as idades.

Apresentação Teatral - Compartilhágua
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Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Trata do compartilhamento das águas por diversas cidades. O Senhor Água tenta desvendar por que
seu reino está tão poluído. Percorrendo todas as cidades, se depara com a falta de saneamento básico, a
instalação de indústria sem regulamentação, o lixão a céu aberto, a devastação da mata ciliar e a falta de
investimentos em educação ambiental. Entre cenas e músicas o público vai percebendo o quanto são
importantes ações coletivas na preservação do planeta com um todo.

Apresentação Teatral - Contando e Cantando Histórias de Árvores
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: O espetáculo adapta as histórias “A Árvore Generosa” e “O Jardim Ozom”: na primeira, uma árvore
e um menino se amavam desde pequenos, mas ele foi crescendo e se tornando muito egoísta, e cada vez que
aparecia cortava uma parte da árvore, mas a árvore era tão generosa que não deixava de amá-lo. E na outra
história outro menino também ama tanto as árvores que decide virar uma e se planta em um quintal, através
de uma simbiose e ele e o quintal se iluminam em uma fotossíntese.

Apresentação Teatral - História Molhada
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Fala sobre a importância da água no mundo. É mostrada a trajetória da água desde a nascente até
sua chegada às residências. Quem vivencia este ciclo é o Aguapezildo, que representa parte da água existente.
Através de uma emocionante aventura, conhecerá os problemas causados pela falta de tratamento do esgoto
e pelo lixo jogado nos rios. Enfrentará a contaminação do agrotóxico e descobrirá o quão importante é o
tratamento da água. Toda esta aventura acontece recheada de canções e muita diversão.

Apresentação Teatral - História Molhada 2 - A Aventura Continua
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Nesta nova aventura, Aguapezildo, encontra-se na nuvem, livre dos maus tratos. Mas sua alegria
dura pouco, pois a chuva o faz voltar a uma grande cidade, onde enfrentará situações ainda piores, vendo a
ameaça do mosquito da dengue e descobrindo que a água, quando mal cuidada, pode ajudar na transmissão
de inúmeras doenças. A peça mostra, ainda, todo o processo de tratamento do esgoto e aborda a questão do
lixo jogado nas praias.

Apresentação Teatral - Hoje é Dia de Feira!
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Como hoje é dia de feira, a rotina de todos se altera. Timóteo, da barraca da banana, está sempre
de bem com a vida, ainda mais agora que seu time ganha todos os jogos. Esse é o único tema de suas conversas.
Já Nazinha, sua vizinha de barraca não comunga das mesmas ideias, ela quer combater o
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desperdício, implantar a coleta seletiva e diminuir o lixo. O encontro desses dois dará ao público uma
excelente oportunidade para repensar a atitude a respeito de Meio Ambiente.

Apresentação Teatral - Mulambolambo
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: É a história de duas pessoas que deixam cair o conteúdo caixas e percebem as possibilidades de
utilização daquele ''lixo''. Eles vivenciam uma história com o protagonista confeccionado em cena, a partir
desses materiais, que ganha vida e descobre o humor. A peça é estruturada em cenas com diálogos não verbais,
valorizando a gestualidade, a animação e a manipulação. O objetivo é incentivar a criatividade mostrando os
valores de uma criação com materiais descartáveis.

Apresentação Teatral - No curso do Rio
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Um morador do interior do Brasil, respeitado pelas previsões que faz quanto às mudanças de clima
e época boa para pesca, conversa diariamente com sua amiga canoa. Desperta o interesse de um médico que
decide tratá-lo ao saber de sua rotina. A peça foi inspirada no livro “Rosinha Minha Canoa” do escritor José
Mauro Vasconcelos, autor de clássicos como “Meu Pé de Laranja Lima”. O teatro de Bonecos aproxima o
público que assume o papel de agente facilitador da leitura e preservação da natureza.

Apresentação Teatral - O Show de Kelly Consuelo
Carga horária: 1 hora
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Kelly Consuelo é uma cantora pop famosa. Ela foi contratada para fazer um show na empresa e está
sendo recepcionada por Gilson, um colaborador muito aplicado que segue à risca todas as orientações da
empresa, principalmente às questões voltadas ao meio ambiente. Fã de Kelly Consuelo, ele descobre que sua
diva não preserva o meio ambiente.

Esquete Teatral - Repente da Cooperação (Sustentabilidade)
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Intervenção artística onde dois repentistas cantam sobre diversos temas, como sustentabilidade,
consumo sustentável e outros. A letra é adaptada para as necessidades da cooperativa.

Esquete Teatral - Da Mata e Urbano, uma dupla sustentável
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Em um ambiente que mescla cidade grande e campo, Chico da Mata e João Urbano conversam de
forma divertida sobre o consumo sustentável com base nos 5 Rs. Aborda a importância de planejar as
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compras, ler o rótulo dos produtos e reutilizar produtos e embalagens, avaliar o impacto social do consumo,
investigar o caminho do produto da origem até as mesas, consumo de água e energia elétrica na produção,
uso de mão de obra infantil ou escrava, valorizando a responsabilidade social das empresas.

Esquete Teatral - Bicho Lixo
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Trata de forma leve e divertida o consumo sustentável, a coleta seletiva, a transformação,
reutilização e reciclagem, a poluição e o uso sustentável da energia e da água, através da interação com o
público. Os adereços e personagens são todos retirados de dentro de um cesto de lixo. As sucatas se
transformam magicamente, aos olhos do público, em pássaros, coelhos, árvores etc. O objetivo é despertar
um novo olhar e percepção sobre o lixo.

Esquete Teatral - Gestão Ambiental "ISO” é importante
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Dupla de personagens percorre a cooperativa/instituição interagindo ludicamente sobre as questões
do Meio Ambiente nos contextos do trabalho e doméstico. Texto personalizado em função dos objetivos
desejados. Sugestão de personagens: Poluição e Planeta Terra; Mãe Natureza e Árvore; Caipira e Caipora. A
cooperativa pode compor as duplas da forma que melhor se ajuste ao seu evento.

Esquete Teatral - Genival Flores do Campo - Informa!
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Trata-se de um boneco confeccionado com material reciclado que ganha vida ao ser manipulado por
atores. Este boneco foi confeccionado especialmente para as esquetes do SESCOOP, e será utilizado em todas
as campanhas que se farão necessárias, voltadas a assuntos ambientais e sustentabilidade, como exemplo:
dengue, descarte de lixo, economia de água, papel, energia etc., aproveitamento de resíduos ou conforme as
necessidades de cada uma das cooperativas.

Esquete Teatral - Quem economiza, otimiza!
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Esquetes teatrais que falam da utilização consciente dos nossos recursos naturais como água e
energia elétrica. E outros temas como reciclagem, por exemplo, podem ser inseridos de acordo com as
necessidades das cooperativas.
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Esquete Teatral - Sorria, aí vem a auditoria
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: Lelé e Dacuca invadem o local e falam com muito humor sobre normas, procedimentos, padrão de
trabalho e melhoria de comunicação no trabalho em equipe. Explicam o que é ISO, sua implantação,
certificação ou recertificação. Eles simulam uma auditoria, demonstrando como devemos nos comportar. Lelé
resolve ir até a plateia e fazer o papel de auditor, aproveitando para divulgar e motivar nos funcionários a
colaborarem com a implantação ajudando a empresa a conseguir certificação ou recertificação.
Esquete Teatral – Dupla Sertaneja Pre & Ju
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
Objetivo: As irmãs Pre e Ju formam uma dupla sertaneja. Elas não têm muita noção sobre controle de gastos
e planejamento financeiro. Mas enquanto se apresentam, vão percebendo essas falhas e tomando
consciência. Num primeiro momento elas cantam a "sofrência" de não saber como economizar, no final, já
conscientes de como resolver seus problemas financeiros, elas cantam no melhor estilo "empoderadas". As
músicas que a dupla canta durante a intervenção são paródias de músicas bastante conhecidas do público.

Área: Educação Cooperativa

CURSOS
Cooperação, cidadania e educação integral
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: introduzir a metodologia e rede conceitual: cooperação, cidadania e educação integral do
programa a união faz a vida. Apresentar a importância da homologia de processos na constituição dos
recursos metodológicos do programa.
Conteúdo:
I
Metodologia do programa a união faz a vida;
II
Rede conceitual: cooperação, cidadania e educação integral do programa a união faz a
vida; III Homologia de processos;
IV
Introdução à expedição
investigativa; V
Diário de bordo.
Expedição Investigativa
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Trabalhar com os professores o recurso metodológico Expedição Investigativa, enquanto
instrumento que amplia a produção de conhecimento pelo aluno, no âmbito do Programa A União Faz a Vida.

I

Conteúdo:
Metodologia da expedição investigativa;
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II

Diário de bordo.

Formulação da Boa Pergunta
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Oferecer subsídios aos professores para formulação da Boa pergunta. Conceituar o índice inicial e o
formativo. Apresentar as fases da intervenção pedagógica na articulação entre o projeto e o currículo escolar,
no âmbito do Programa A União Faz a Vida.
Conteúdo:
I
Expedição investigativa;
II
Formulação da boa pergunta;
III
Formulação de perguntas indutoras;
IV
Índice inicial;
V
Índice formativo;
VI
Intervenção pedagógica;
VII
Diário de bordo.
Trabalho com Projetos Educacionais
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Capacitar os professores no planejamento e execução de Projetos como um instrumento para
favorecer o aprendizado dos educandos, possibilitando o desenvolvimento de estratégias globalizadoras de
organização dos conhecimentos mediante o tratamento da informação. Explicar as fases da intervenção
pedagógica para se trabalhar com projetos, no âmbito do Programa A União Faz a Vida.
Conteúdo:
I
Expedição investigativa;
II
Projetos educacionais;
III
Intervenção pedagógica: articulação entre o projeto e currículo escolar;
IV
Diário de bordo.
Comunidade de Aprendizagem
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Conceituar a Educação ocasional e a intencional para discussão da importância de sua união.
Apresentar o conceito de comunidade de aprendizagem. Construir o mapa da comunidade de aprendizagem.
Conteúdo:
I
Expedição investigativa;
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II
III
IV
V

Educação ocasional;
Educação intencional;
Comunidade de aprendizagem;
Mapa da comunidade de aprendizagem;
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VI

Diário de bordo.

Planejamento para desenvolvimento dos projetos no Programa A União faz a Vida
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Oferecer subsídios aos professores para a implantação e desenvolvimento do Programa A União
Faz a Vida. Retomar os princípios do Programa.
Conteúdo:
I
Implantação no âmbito da escola do programa a união faz a vida;
II
Desenvolvimento no âmbito da escola do programa a união faz a
vida; III Diário de bordo.

Elaboração de Portfólio no âmbito do Programa A União faz a Vida
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Orientar os educadores na construção do Portfólio, retomando todas as etapas do Programa A
União Faz a Vida e as possíveis formas de registros correspondentes a cada etapa.
Conteúdo:
I
O que é um portfólio;
II
Itens formais constitutivos de um portfólio;
III
Registros correspondentes a cada etapa metodológica do programa a união faz a vida.

Formação de gestores escolares do Programa A União Faz a Vida
Carga horária: 8 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Capacitar os participantes para a conquista e mobilização da equipe gestora do sistema
educacional na busca da integração do programa a união faz a vida às suas escolas.
Conteúdo:
I
O papel do gestor escolar;
II
Rede de cooperação;
III
Relação entre gestão de pessoas e a gestão do programa a união faz a
vida; IV Projeto político pedagógico da escola e o programa a união faz a vida;
V
Analise dos indicadores de qualidades do programa relacionando-os a atuação do professor e do
gestor;
VI
Comitê gestor municipal.
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PALESTRAS

Planejamento participativo
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: fornecer subsídios teóricos e práticos para uma melhor compreensão do planejamento participativo
na escola e seus desdobramentos, contribuindo para a consolidação da prática cooperativa como elemento de
fortalecimento e qualificação da atuação docente.
Conteúdo:
I
Conceitos de “planejamento” e “participação”;
II
Desafios e perspectivas do planejamento participativo na escola;
III
Planejamento participativo enquanto processo formativo;
IV
As vantagens da integração escola-família-comunidade no planejamento escolar;
V
O planejamento participativo em diferentes esferas sociais;
Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

Relação Escola e Comunidade
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: trabalhar a relação entre a escola e a comunidade, oferecendo instrumentos para a construção de
relações saudáveis e profícuas entre ambas.
Conteúdo:
I
Família e escola: espaços de educação;
II
Educação formativa na família e na escola;
III
Valores na família e na escola;
IV
Escola e família no modelo de sociedade atual;
V
Relações entre família e escola: conflitos ou cooperação?
Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

Instituição Escolar e Organizações Familiares
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: auxiliar os educadores na construção da relação entre a família dos educandos e a escola, a partir
de uma reflexão sobre a especificidade das instituições, no âmbito dos Programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Família e escola: diferentes instituições;
II
Noções de família ideal: visões sobre as famílias;
III
A escola e a família no aprendizado dos educandos;
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IV

Construção de relações entre a família e a escola.

Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

A Importância do Jogo Simbólico na Educação Infantil
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: a palestra objetiva chamar a atenção dos educadores para a importância da atividade simbólica na
educação infantil a fim de subsidiar a organização do trabalho docente nas instituições escolares no âmbito
dos programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Importância do jogo simbólico na educação infantil;
II
Aspectos referentes à importância da atividade simbólica para o desenvolvimento psíquico das
crianças bem como para as relações sociais que estabelecem com seus pares.
Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

Educação e Limites para Familiares
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Auxiliar os pais e/ou responsáveis a compreender como a educação de limites pode influenciar no
desenvolvimento da criança, buscando referenciais para o comportamento.
Conteúdo:
I
Ligação emocional com os pais: primeira relação afetiva da vida;
II
Compreendendo a agressividade e construindo formas de manejo;
III
A importância dos limites;
IV
Referenciais de comportamento: pais como modelo.
Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

Gestão Cooperativa
Carga horária: 2 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: apresentar a gestão cooperativa como instrumento de trabalho para desenvolver a educação
participativa, disseminando a prática da cooperação por toda a comunidade escolar.
Conteúdo:
I
Diferença entre competição e cooperação;
II
Gestão cooperativa;
III
Como trabalhar em cooperação;
IV
Prática da cooperação;
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Obs.:
Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas. Necessário projetor, computador, microfone e som.

OFICINAS
Jogos Cooperativos
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Apresentar e vivenciar os jogos cooperativos como um instrumento de trabalho docente para
disseminar e refletir sobre a prática da cooperação junto aos educandos, no âmbito dos programas de
educação cooperativa.
Conteúdo:
I
História dos jogos cooperativos;
II
Os jogos cooperativos como instrumento de trabalho para uma prática cooperativa;
III
Como trabalhar jogos cooperativos na escola;
IV
Prática de jogos cooperativos.
Obs.:
Necessário microfone e som;
Entrar em contato com o instrutor com antecedência e informar sobre perfil do público alvo.

Danças Circulares
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Apresentar e vivenciar as danças circulares como um instrumento de trabalho docente para
disseminar e refletir sobre a prática da cooperação junto aos educandos, no âmbito dos programas de
educação cooperativa.
Conteúdo:
I
História das danças circulares;
II
As danças circulares como instrumento de trabalho para uma prática cooperativa;
III
Como trabalhar danças circulares na escola;
IV
Prática de danças circulares.
Obs.:
Necessário microfone e som;
Entrar em contato com o instrutor com antecedência e informar sobre perfil do público alvo.

O papel do Educador
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Proporcionar aos professores, funcionários e cooperados momentos de reflexão permanente
sobre o processo educacional, no âmbito dos programas de educação cooperativa.

29

Conteúdo:
I
Histórico da profissão docente
II
O ensino para crianças
III
Diferentes formas de organização de currículo
IV
Autoridade X autoritarismo
V
Avaliação escolar
VI
(In)Disciplina na escola
VII
Escola e sociedade
Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som.

Planejamento Participativo na escola
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Apresentar aos professores, funcionários e cooperados a história, os pressupostos e a
metodologia do planejamento participativo, no âmbito dos programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
História do planejamento participativo
II
Pressupostos do planejamento participativo
III
Desafios do planejamento participativo
IV
Atividades participativas integrando escola- família- comunidade
Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Família e escola – possíveis relações
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Auxiliar os educadores na construção da relação entre a família dos educandos e a escola, a partir
de uma reflexão sobre a especificidade das instituições, no âmbito dos Programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Família e escola: diferentes instituições;
II
Noções de família ideal: visões sobre as famílias;
III
A escola e a família no aprendizado dos educandos;
IV
Construção de relações entre a família e a escola.
Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

A Cooperação como valor e comportamento
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Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: levar os participantes a conhecerem os valores desenvolvidos na prática da cooperação e sua
importância no desenvolvimento das pessoas e da sociedade.
Conteúdo:
I
Contextualização econômica, social e educacional do momento atual;
II
Necessidades humanas básicas x necessidades criadas;
III
Conceitos: ajuda, ajuda mútua e cooperação;
IV
Competição x cooperação;
V
Cooperação como valor, comportamento e processo transformador;
VI
Efeitos psíquicos, emocionais e sociais da cooperação e competição;
VII
Ética na competição.

Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Por que trabalhar cooperação nas escolas
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: subsidiar o educador com informações sobre as habilidades que são desenvolvidas durante a
cooperação e a fundamentação legal para a sua prática.
Conteúdo:
I
Conceitos de cooperação e competição;
II
Efeitos psíquicos, emocionais e sociais da cooperação e da competição;
III
Habilidades sociais, cognitivas e físicas que são trabalhadas na cooperação;
IV
Fundamentação legal e orientações didáticas que embasam o trabalho sobre a cooperação nas
escolas.

Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Atividades cooperativas nas escolas
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: construir atividades cooperativas para serem desenvolvidas na escola.
Conteúdo:
I
Conceito de cooperação e competição;
II
Efeitos psíquicos, emocionais e sociais da cooperação e da competição;
III
Critérios para a construção de uma atividade cooperativa;
IV
Construção de atividades cooperativas;
V
Estratégias para trabalhar a cooperação nas disciplinas escolares.

Obs.:
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Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Plano de Aula cooperativo
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: levar o educador a criar um instrumento adequado à prática da cooperação em sala de aula.
Conteúdo:
I
Importância do plano de aula;
II
Etapas de um plano de aula;
III
Plano de aula: cooperação enquanto meio;
IV
Plano de aula: cooperação enquanto fim;
V
Diferenças entre: cooperação enquanto meio e cooperação enquanto fim;
VI
Construção de um plano de aula.

Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Educador: agente de transformação através da cooperação
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: refletir com o professor, sua personalidade e postura dentro da sala de aula e sobre a cooperação
como processo transformador.
Conteúdo:
I
Conceito de cooperação e competição;
II
Efeitos psíquicos, emocionais e sociais da cooperação e da competição;
III
Educador e/ou professor (profissão ou sacerdócio);
IV
Autoconhecimento, autoimagem e autoestima;
V
Temperamento e tipologia;
VI
Posturas pedagógicas;
VII
Postura em sala de aula: democrático, autocrático, Laissez Faire;
VIII
Comportamento pessoal e profissional do professor: assertivo, agressivo ou omisso;
IX
Conceitos: eficácia, eficiência e efetividade;
X
Estratégias educacionais cooperativas;
XI
Feedback;
XII
Motivação: automotivação e como motivar os alunos.

Obs.:
Necessário projetor, computador, microfone, som. Ação destinada a cooperativas educacionais e escolas.

Jogos e Brincadeiras antigas para familiares
Carga horária: 4 ou 8 horas
Participantes: mínimo 20
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Objetivo: Promover momento de interação entre crianças e seus familiares por meio de jogos
e brincadeiras da geração dos pais e/ou avós.
Conteúdo:
I
Importância de momentos de interação entre crianças e seus
pais; II Jogos e brincadeiras de gerações anteriores.
Obs.:
Entrar em contato com o instrutor com antecedência e informar sobre perfil do público alvo.

Contação de Histórias para Professores
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Capacitar professores para a utilização da “contação” de história como instrumento
pedagógico na realização de suas aulas e projetos na escola, no âmbito dos programas de
educação cooperativa.
Conteúdo:
I
A história do contar história
II
Apresentação dos diferentes tipos de histórias (fábulas, contos de fadas, lendas e mitos)
III
A contação de história como instrumento pedagógico
IV A importância da reflexão sobre a moral da história
V
Contação de história

Contação de Histórias para alunos
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Incentivar, através da leitura, escrita e “contação” de histórias, a produção de textos
e a percepção de diferentes valores, no âmbito dos programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Contação de histórias
II
Leitura de histórias
III
Reflexões sobre a moral da história
IV Produção textual
Contação de Histórias para famílias
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Orientar pais e/ou responsáveis sobre a importância da literatura e ensinar o
manejo da contação de histórias.
Conteúdo:
I
O que é literatura?
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II
III
IV

Gêneros literários;
Por que literatura é importante?
Contação de histórias.

Jogos Cooperativos e Danças Circulares para Alunos
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Apresentar e vivenciar os jogos cooperativos e as danças circulares auxiliando os
educandos na percepção de diferentes formas do brincar, dos diferentes valores relacionados
a estas formas, contribuindo para o desenvolvimento da prática cooperativa estimulada pelos
educadores no âmbito dos programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Prática de jogos cooperativos;
II
Prática de danças circulares.
Fotografia como Instrumento Pedagógico
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Tendo em vista a importância do registro e do uso de diferentes linguagens na prática
educativa, esta oficina visa fornecer aos educadores subsídios para que utilizem a fotografia
como instrumento de registro e como material didático, no âmbito dos programas de educação
cooperativa.
Conteúdo:
I
A história da fotografia;
II
O olhar do fotógrafo;
III
Diferentes usos da fotografia;
IV O registro fotográfico enquanto instrumento pedagógico;
V
A foto como meio de aprendizagem;
VI A leitura das imagens;
VII A linguagem fotográfica como forma de apreensão do mundo;
O cinema na Sala de Aula
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Auxiliar os educadores na utilização de filmes – curta, média e longa-metragem como subsídio para compreensão de conteúdos curriculares e no trabalho do cinema como
linguagem artística, no âmbito dos Programas de educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Cinema: arte do século XX;
II
Diferentes linguagens cinematográficas;
III
O cinema enquanto instrumento pedagógico;
IV O cinema como meio de aprendizagem;
V
O cinema como linguagem artística específica;
VI Possibilidades de filmes a serem trabalhados na escola.
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Prática Literária para alunos – Produção de Histórias em Quadrinhos
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Proporcionar os educandos a expressão em diferentes linguagens, estimulando a
criatividade, o gosto pela leitura e pela produção de histórias, no âmbito dos programas de
educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Diferentes formas de expressão literária;
II
O que é história em quadrinhos?
III
Técnicas de produção de história em quadrinhos.
IV Produção de história em quadrinhos.
Prática Literária para alunos – Produção de Fanzine
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: Proporcionar os educandos a expressão em diferentes linguagens, estimulando a
criatividade, o gosto pela leitura e pela produção de texto, no âmbito dos programas de
educação cooperativa.
Conteúdo:
I
Diferentes formas de expressão literária;
II
O que é um fanzine?
III
Técnicas de produção de fanzine.
IV Produção de fanzine.
Cooperativismo: sua importância para a educação
Carga horária: 8 horas
Participantes: mínimo 20
Objetivo: levar o participante a conhecer a doutrina econômica e social do cooperativismo e a
possibilidade de sua contribuição para a educação.
Conteúdo:
I
Doutrina econômica do capitalismo (liberalismo e neoliberalismo): origem e desenvolvimento, valores
do capitalismo, consequências do capitalismo, principio do poder (ADLER).
II
Doutrina econômica e social do cooperativismo: origem e desenvolvimento, conceito, símbolos,
princípios e valores, ramos, cooperativismo no Brasil e no mundo, sistema de representação
III
Diferenças entre cooperativa e empresa
IV Cooperativismo e educação
V
Apresentação das cooperativas locais.
Matroginástica para famílias
Carga horária: 4 horas
Participantes: mínimo 20
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Objetivo: Proporcionar atividades de ginástica com envolvimento entre pais e filhos,
despertando a interação da família e orientando os pais sobre a importância da atividade física
para o desenvolvimento das crianças.
Conteúdo:
I
Atividades práticas envolvendo pais e filhos;
II
Importância da atividade física;
III
Interação entre família através da ginástica.

APRESENTAÇÕES E ESQUETES TEATRAIS
Apresentação teatral - História Contada
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Apresentação sugerida para cooperativas educacionais e todas as demais escolas que para
trabalhar cooperação e participação. As histórias escolhidas podem ser alteradas conforme o público
alvo.

Apresentação Teatral - João e Maria
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: É a história de duas crianças que devido a pobreza do seu pai que não conseguia mais
alimentá- los os entrega a sua própria sorte abandonando-os no meio de uma grande floresta.

Apresentação Teatral – Gandhi e a Ética Inspiradora
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Gandhi anuncia o início de mais um jejum para despertar a consciência dos líderes do Ocidente e
do Oriente, para que inspirem uma conduta ética e contínua. O jejum que ele propõe é que os povos deixem
de se alimentar com pensamentos desequilibrados, preconceitos e sentimentos sombrios. Ele convida a
plateia a fazer uma longa e sensível reflexão sobre a paz, a não violência e introduz princípios éticofilosóficos nas relações humanas, falando sobre liderança, integração, cooperativismo eamor.

Apresentação Teatral – TV Sem Controle
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Três crianças se reúnem para brincar na casa da vovó mas a brincadeira acaba quando, em meio
a uma grande confusão, quebram seu brinquedo favorito: a TV. Para esconder o que aconteceu, elaboram
planos divertidos e absurdos e descobrem momentos mágicos ao se tornarem mais próximas. Por meio da
arte da palhaçada, a peça retrata o encontro de duas fases da vida, problematizando a influência da TV no
desenvolvimento da criança e resgatando o valor da amizade e das brincadeiras tradicionais
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Apresentação Teatral – Arroz, Feijão, História e Macarrão
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Imagine uma cesta cheia de coisas gostosas: pães, frutas, verduras, bolos, sucos, tortas, cereais...
Humm, só de pensar já deu uma fominha! E se cada alimento ainda trouxesse sua história? É esse o grande
jogo que acontece no Arroz, Feijão, História e Macarrão! Uma apresentação que une história, poesia e
comida. Ah, não podia dar uma mistura melhor. E na receita ainda há muita brincadeira, interação,
curiosidade sobre alimentos e música.

Apresentação Teatral – Sementes da África
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Uma apresentação de contação de histórias com quatro contos que fazem referência à cultura afrobrasileira com personagens negros, situações que falam de discriminação e inclusão, fábulas e histórias
tradicionais de países africanos como Nigéria e Gana. A proposta é que esta seleção de contos desperte o
interesse para esta cultura tão rica e especial, tão presente no nosso país, porém tão desvalorizada. Uma
viagem às nossas origens, redescobrindo a diversidade da tradição e valorizando a cultura negra.

Apresentação Teatral – Cataversos
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Intervenção itinerante composta por poesias, pequenas histórias e poemas musicados. É uma
intervenção intimista, delicada e singela, feita como um agrado a cada pessoa que participa: ela é convidada
a desfrutar um breve instante de poesia, em momentos inesperados e locaisinusitados.

Apresentação Teatral – Histórias do nosso povo
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Propomos uma seleção de lendas e causos de várias partes do país, e encontradas similarmente em
várias regiões. Histórias musicadas, versões brasileiras de contos europeus, e contos folclóricos. Contadas de
uma maneira engraçada, com bastante interação do público na construção e resolução das histórias, com
muita música ao vivo, cordel, cantigas de roda e outras referências de nossa cultura.

Apresentação Teatral – Histórias pra Boi Dormir
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Anda por aí, nas redondezas, um boi muito safado, que tem dado muitas chifradas em todos que
encontra pela frente. Diante da grande confusão, duas Contadoras de histórias narram histórias na tentativa
de acalmar o animal. Mas ao invés de acalmar, as histórias vão deixando o boi mais nervoso. Até que, ao
fim, é contada uma história de boi - tradicional do Brasil. Feliz com a homenagem, o boi pega no sono e junto
com a plateia são cantadas cantigas de ninar para embalar o descanso do bicho.
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Apresentação Teatral – Coopera+ação
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: A cia A Hora da História vem propor a apresentação de um repertório de histórias que tratam a
cooperação, voltadas para o público infantil. As histórias trazem conceitos como trabalho em equipe, união,
respeito às diferenças, organização interna de grupo, criação de estratégias para atingir um objetivo em
comum, divisão de tarefas, e a importância do trabalho individual dentro de um todo.

Apresentação Teatral – Conto dos Pássaros
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: O Conto dos Pássaros é inspirado na obra “Mil Pássaros pelos Céus” de Ruth Rocha. A personagem
principal, Nina, vive em Passaredo. A cidade é povoada por incontáveis pássaros, e a menina mantém um na
sua gaiola. Com o seu sumiço, todos os outros pássaros desaparecem. Nina, em uma viagem de balão, e com
a ajuda do sábio urubu-rei, mergulha em uma aventura para encontrar os pássaros e trazê- los de volta à
cidade.
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Apresentação Teatral – Os três Porquinhos
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Com o cenário de livro-teatro, cada virada é uma nova cena. Com a música ao vivo, elementos de
mágica e sombras, a Trupe semeia a conhecida história dos Três Porquinhos na imaginação da criançada.

Apresentação Teatral – Rapunzel
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: A história de Rapunzel, na versão da Cia Le Plat Du Jour, acontece no quintal de casa, onde tem um
rabanetal, um jardim de rabanetes, cobiçado pela mulher grávida que mora ao lado. Após a visita de Rabanilda,
a vizinha pede ao seu marido para colher os rabanetes a fim de que ela possa satisfazer seu incontrolável
desejo de grávida. Isso deixa a bruxa Gothel de Gothel, dona do jardim, furiosa. Louca da vida, ela rouba
Rapunzel de seus verdadeiros pais e a aprisiona em uma casinha sobre a árvore.

Apresentação Teatral – A Moça da janela
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: O Moço do Correio, poeta e sonhador, apaixonou-se pela Moça da Janela, que todos os dias esperava
ansiosamente por uma correspondência. Seria esse amor correspondido? E afinal, quem escrevia as tais cartas
para a Moça? É desta questão que surge o final surpreendente desta trama de amor e aventura. A cia
AnimaLenda conta esta história com uma linguagem híbrida, misturando tradicional e contemporâneo; música
e bonecos; humor e poesia.

Apresentação Teatral – Furdunço no Casamento de Marieta
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: No meio do romance atrapalhado entre Marieta e Benedito aparecem outros personagens típicos
do teatro de mamulengos: Coronel, Quitéria, Diabo, etc. Marieta é uma “mulé arretada” e vai ficar furiosa
quando descobrir que Benedito perdeu seu boizinho de estimação! Será que no meio de toda essa confusão
vai haver mesmo casamento? Toda essa história é contra entremeada por muita música executada ao vivo,
com sanfona, violão e percussão.

Apresentação Teatral – Arraial da Trupe
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: No Arraiá da Trupe, o repertório musical resgata canções que valorizam os elementos culturais e a
tradição das festas juninas. Tem mésica? Tem sim sinhô! Tem brincadeira? Tem sinhô! Show mais bunito, sô!

Apresentação Teatral – Carnaval da Trupe
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Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: No carnaval todo mundo pode, pode tudo! O lobo vira bom, a bruxa fica linda, o saci tem duas pernas
e até boneca vira gente! A trupe, que é um pé de histórias, deixa florescer o amor entre um folião e uma
boneca que ganha vida. Com muita música, confete e serpentina, pais e filhos vão tirar o pé do chão. Muitas
das músicas fazem parte do repertorio de várias gerações, sendo assim, dos bebes aos avós, todos são muito
bem-vindos. O show começa com grande desfile de personagens de contos infantis da trama que irá se
desenrolar. Terminando o desfile apresentado pelo Rei Momo, a linda história de amor entre o folião e a
boneca é contada por meio de muita música e alegria.

Apresentação Teatral – Conto Contado
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: No Conto Contado, a menina Nina percebe que está crescendo quando o seu primeiro dente de leite
cai. Uma pergunta do seu pai conduz o seu sonho.: "O que vai ser quando crescer?" Nina encontra personagens
do mar, do céu e da terra, que explicam a ela o que acontece quando a gente cresce, de um jeito lúdico e
divertido. O espetáculo reune teatro e música a elementos do cotidiano, para estimular a imaginação das
crianças a partir de suas prórias vivências. Canções próprias e tradicionais conduzem a narrativa, que inclui
referências que conquistam também o público adulto.

Apresentação Teatral – Conto em Letras
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: No Conto em Letras, a menina Nina e seu amigo Mané Pipoca mergulham no mundo dos livros e
letras, fazendo referência a assimilação do letramento; da compreensão de como as letras formam palavras,
as palavras formam textos, textos fazem história e as histórias contam o que a imaginação quiser. É um mundo
sem limites. Voltado para crianças de até sete anos, o espetáculo busca encantar e conquistar o gosto das
crianças para a prática de leitura, da imaginação e da fantasia.

Apresentação Teatral – Músicas par abrincar, histórias para cantar
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Atividade voltada ao público infantil, e que une diferentes linguagens artísiticas, resultando num
misto de história, poesia, música e brincadeira. Nesta apresentação o público participante é convidado a
cantar, se desafiar e imaginar, ouvindo histórias cantadas e jogando brincadeiras musicais. Travalínguas,
parlendas, adivinhas, jogos de mão e poesias cantadas também completam a atividade. A proposta é uma
vivência que une características de uma sessão de contação de histórias às de uma oficina de brincadeiras e
vivência musical.

Esquete Teatral – Coopalhaçada (Educação Cooperativa)
Carga horária: até 4 horas
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Por meio da ludicidade, as palhaças criam esquetes e brincam com o público, informando e
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promovendo a conscientização de forma lúdica.

Esquete Teatral - Poemas Sussurrados
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Intervenção sugerida para cooperativas educacionais e todas as demais escolas que para trabalhar
cooperação, participação e engajamento. As histórias escolhidas podem ser alteradas conforme o público alvo.

Esquete Teatral – Por que você está aqui?
Carga horária: Até 04 horas
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Esta intervenção se baseia na coleta de histórias dadas pelas crianças durante 30 minutos ou menos
sendo elas também personagens desse ritual do mundo da imaginação que há de germinar e florescer,
validando a criação de cada criança não apenas em cena, mas na vida.

Esquete Teatral – Fabulações
Carga horária: Até 04 horas
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: A partir de um vasto repertório de histórias, conto de fadas, contos de tradição oral e das literaturas
brasileira e internacional, a companhia selecionada a fábula mais adequada à faixa etária e à temática de
interesse do público.
Área: Inclusão de Pessoas com Deficiência
CURSOS
Inclusão de Pessoas com Deficiência
Carga horária: 04 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Oferecer orientações iniciais para favorecer a inclusão e a convivência com pessoas com
deficiência.
Conteúdo:
I
Conceito de deficiência;
II
Convivência, preconceitos e comportamentos que favorecem a inclusão;
III
Simulação de situações do dia a dia e reflexão sobre a postura adotada e a mais adequada.

Atendimento de Qualidade a Pessoas com Deficiência
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Orientar cooperados e funcionários de cooperativas para o atendimento adequado a pessoas com
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deficiência.
Conteúdo:
I
Comunicação com a pessoa com deficiência - orientações gerais;
II
Adaptação de materiais, produtos e serviços - noções básicas;
III
Organizações de referência na área para a disponibilização de produtos e serviços adaptados;
IV
Simulação de situações de atendimento, troca de percepções e dicas de comportamento.

Acessibilidade: Conceitos e Aplicações no Cotidiano
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Apresentar os conceitos básicos de acessibilidade e desenho universal e discutir sua aplicação
prática.
Conteúdo:
I
Aspectos de edificação, comunicação e sinalização em diversos ambientes;
II
Adequações básicas e identificação da necessidade de adequações complementares, caso a caso;
III
Atividade de empatia: simulação de situação de dificuldade para realizar atividades em diferentes
estruturas.
Deficiência e o mundo do Trabalho
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Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Trabalhar noções básicas de postura e relacionamento no trabalho. Voltada a pessoas com
deficiência.
Conteúdo:
I
Reconhecer-se e apresentar-se. A deficiência como uma característica a ser conhecida, respeitada e
administrada no cotidiano;
II
Autovalorização. Combatendo o preconceito em si e nos outros;
III
Direitos e deveres. A importância de exercer ambos;
IV
Respeito mútuo: favorecer o respeito a si e respeitar o tempo do outro.

Motivação para Superação de Desafios
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Trabalhar a autoestima de pessoas com deficiência
Conteúdo:
I
Apresentação de exemplos de superação;
II
Levantamento de situações em que os próprios participantes precisaram superar desafios;
III
Levantamento das principais dificuldades dos participantes e busca conjunta de soluções.

A família da pessoa com deficiência e a inclusão no trabalho
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: Trabalhar a postura de familiares de pessoas com deficiência no processo de inclusão do familiar
com deficiência no contexto de trabalho.
Conteúdo:
I
Cuidado e superproteção: diferenças que fazem a diferença;
II
Mudanças de postura com a experiência de trabalho;
III
O apoio da família no processo de inclusão;
IV
troca de experiências entre familiares e dicas para o bom relacionamento.

Lei 8.213/91 – lei de cotas
Carga horária: 04 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: oferecer orientações iniciais sobre a lei 8.213/91 – lei de cotas.
Conteúdo:
• quem é obrigado a cumprir a lei 8.213/91
• processo seletivo para contratação de pessoas com deficiência
• inclusão para além da contratação
• instituições e órgãos relacionados.
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Direitos da pessoa com deficiência
Carga horária: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: disseminar os direitos das pessoas com deficiência para melhor atender o público.
Conteúdo:
• o que é deficiência;
• direitos humanos;
• acessibilidade e tecnologia assistiva;
• cidadania e bem estar social;
• legislação pertinente, saúde e acessibilidade.

Saúde e segurança do trabalhador com deficiência
Carga horária: 8 horas
Possibilidade de customização: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: alertar para os cuidados básicos no ambiente de trabalho, especialmente quando há pessoas com
deficiência no ambiente.
Conteúdo:
• orientações ergonômicas;
• comportamentais e simulação de situações críticas.

Atendimento a pessoas com deficiência - ramo transporte
Carga horária: 8 horas
Possibilidade de customização: 4 horas
Participantes: 20 a 50
Objetivo: preparar os motoristas, cobradores, fiscais e operadores das empresas e cooperativas para o
atendimento a pessoas com deficiência, adotando procedimentos adequados e seguros no embarque e
desembarque nos ônibus e durante a viagem, contribuindo com a acessibilidade ao transporte coletivo.
Conteúdo:
• as pessoas com deficiência na sociedade;
• o que é deficiência;
• os tipos de deficiência;
• desenvolvendo a percepção;
• legislação específica;
• procedimentos a serem adotados quando em atendimento as pessoas com deficiência;
• simulação de atendimento a pessoas com deficiência por meio de exercícios práticos;
• simulação do uso e como manusear o elevador em veículos adaptados para o acesso de cadeirantes
aos veículos de transporte de passageiros;
• procedimentos de uso do bilhete único especial com acompanhante cadastrado.

Sustentabilidade nas ações de inclusão de pessoas com deficiência
Objetivo: orientar a cooperativa para criação de um projeto de inclusão de pessoas com deficiência
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Carga horária: 16 horas
Possibilidade de customização: 8 horas
Participantes: 15 a 30
Conteúdo:
• contextualização sobre a inclusão de pessoas.
• sustentabilidade no processo de inclusão de profissionais com deficiência;
• troca de experiências.
• introdução sobre planejamento e metodologia de projetos.
• metodologia para criação de projeto sobre inclusão de pessoas com deficiência (conceitos e etapas).
• discussão sobre a sustentabilidade do projeto;
• como apresentar para cooperativa;
• estratégias de divulgação.

Recrutamento e seleção de pessoas com deficiência
Carga horária: 8 horas
Possibilidade de customização: 4 ou 16 horas
Participantes: 15 a 30
Objetivo: trabalhar por meio de exposição, vivências e exemplos reais as práticas de seleção e recrutamento
de pessoas com deficiência familiarizar os participantes com as informações, nomenclatura, tecnologias
assistivas e tipos de deficiência.
Conteúdo:
• evolução da inserção de pessoas com deficiência no mercado e atuais estatísticas;
• legislação brasileira relativa à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho:
conteúdo, sentido e aplicação;
• anúncio de vagas para pessoas com deficiência: cuidados com a comunicação, o direcionamento e
meios com maior potencial de atrair candidatos;
• tipos de deficiência e a alocação em postos de trabalho;
• adequação da estrutura, do ambiente de trabalho e das ferramentas de comunicação;
• exemplos de tecnologia acessível;
• exemplo e prática com sistemas de busca de vagas;
• análise de casos reais;
• vivências/simulação de situações de convivência com pessoas com diferentes tipos de deficiência e
orientação sobre a percepção das atividades;
• principais instituições especializadas de apoio a pessoas com deficiência;
• a importância da atualização constante;
• simulação de entrevistas.

PALESTRAS
Palestra Sensibilização para inclusão
Carga horária: 2 horas
Participantes: Mínimo 20
Objetivo: Sensibilizar gestores, funcionários e o público em geral para a importância da inclusão de pessoas
com deficiência.
Conteúdo:
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Valorização da pessoa com deficiência por meio de relatos de casos, exemplos de superação e demais
estratégias de sensibilização.

Palestra Saúde e Segurança do trabalhador com deficiência
Carga horária: 2 horas
Participantes: Mínimo 20
Objetivo: Alertar para os cuidados básicos no ambiente de trabalho, especialmente quando há pessoas com
deficiência no ambiente.
Conteúdo:
Orientações ergonômicas, comportamentais e simulação de situações críticas.

Palestra Acessibilidade Digital e o Trabalhador com Deficiência
Carga horária: 2 horas
Participantes: Mínimo 20
Objetivo: Introduzir os conceitos de acessibilidade digital; Criar empatia e sensibilizar os participantes para a
importância das questões de acessibilidade relacionadas com o uso do computador.
Conteúdo:
• Apresentar um panorama do que está acontecendo nessa área no Brasil e no mundo;
• Familiarizar os participantes com os diferentes tipos de deficiência (visual, auditiva, de mobilidade e
cognitiva): suas barreiras, contornos e soluções tecnológicas possíveis.
• Apresentar algumas tecnologias de mercado e gratuitas para uso do computador por pessoas com
deficiência – hardware e software;
• Conscientizar sobre a importância e a urgência de se criar sites acessíveis;
• Apresentar, através de exemplos e contraexemplos, os principais problemas encontrados pelas
pessoas com deficiência quando utilizam sites da internet, intranet ou aplicativos que não foram
projetados segundo as recomendações internacionais de acessibilidade.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Conceito de Acessibilidade Digital;
Por que isso importa?
Como as pessoas com deficiência utilizam o computador?
Tecnologias de mercado e gratuitas;
Como selecionar a tecnologia mais adequada?
Acessibilidade na web: internet, intranet e aplicativos:
- o problema;
- principais barreiras;
- o que pode/ deve ser feito?
Noções básicas de acessibilidade em documentos PDF e pacote Office

Palestra Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
Carga horária: 2 horas
Objetivo: discutir desafios e propostas em prol da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho.
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Conteúdo:
• contratação além da lei de cotas, acessibilidade no ambiente de trabalho, legislação brasileira,
exemplos reais de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho.

Palestra Orientações para inclusão e convivência com as pessoas com deficiência
Carga horária: 2 horas
Objetivo: oferecer orientações iniciais para favorecer a inclusão e a convivência com pessoas com
deficiência.
Conteúdo:
• conceitos;
• convivência, preconceitos e comportamentos em prol da inclusão;
• situações cotidianas, familiarizar o público sobre o tema;
• dicas de relacionamento com pessoas com diferentes deficiências.

Palestra Contratação e retenção de profissionais com deficiência
Carga horária: 2 horas
Objetivo: orientar os profissionais sobre principais estratégias em prol da contratação e retenção de
profissionais com deficiência.
Conteúdo:
• estratégias de recrutamento e seleção de profissionais com deficiência; ações de retenção de
profissionais com deficiência, além de exemplos práticos de ações afirmativas.

OFICINAS
A família da pessoa com deficiência e a inclusão na escola
Carga horária: 4 horas
Objetivo: trabalhar a postura dos professores para a comunicação com familiares de alunos com deficiência.
Conteúdo:
• a tendência à superproteção e o trabalho de autonomia com o aluno;
• envolvendo a família no processo de desenvolvimento do aluno;
• simulação de situações e propostas de postura para um relacionamento saudável.

A inclusão da criança com baixa visão na escola
Carga horária: 4 horas
Objetivo: proporcionar conhecimentos sobre a baixa visão e os recursos que possibilitam a inclusão da
criança com deficiência visual no sistema educacional.
Conteúdo:
• conceito de baixa visão;
• principais patologias e prevenção da deficiência visual;
• adaptações ambientais e recursos ópticos;
• estimulação da visão na família e na escola;
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• recursos pedagógicos/adaptação e elaboração de materiais;
• aspectos psicológicos da baixa visão.

O aprendizado do aluno surdo
Carga horária: 4 horas
Objetivo: propiciar uma melhor compreensão da situação do aluno surdo em sala de aula e das
peculiaridades do seu processo de aprendizagem.
Conteúdo:
• conceitos de surdez e deficiência auditiva;
• diferenças fundamentais entre libras e português;
• o desenvolvimento da pessoa surda e sua adaptação na sociedade;
• exercício de comunicação sem o uso da fala;
• legislação relativa ao surdo e o respeito à sua linguagem.

Contação de história em libras
Carga horária: 2 horas
Objetivo: promover o contato com a língua brasileira de sinais e estimular a reflexão sobre a quebra de
barreiras na comunicação com pessoas surdas.
Conteúdo:
• história narrada em libras, com adaptação para ouvintes.

Educação inclusiva
Carga horária: 4 horas
Objetivo: sensibilizar professores e interessados para a inclusão de pessoas com deficiência na escola.
Conteúdo:
Embasamento legal: constituição federal, ldb e convenção de guatemala;
•tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais: o reconhecimento das diferenças
promoção da igualdade;
• aspectos pedagógicos;
• levantamento e troca de casos de sucesso.

na

Integração com pessoas com deficiência
Carga horária: 4 horas
Objetivo: integrar colaboradores com e sem deficiência
Conteúdo:
•diferentes perspectivas, diferentes necessidades, diferentes potencialidades;
• dificuldades e experiências de superação;
• pilares de uma boa convivência - dicas para favorecer a integração;
• atividades práticas de integração.

Orientação e mobilidade – seu aluno mais independente na escola
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Carga horária: 4 horas
Objetivo: oferecer conhecimentos básicos sobre os aspectos técnicos da orientação e mobilidade das
pessoas com deficiência.
Conteúdo:
• histórico da orientação e mobilidade;
• conceitos básicos;
• noções básicas das técnicas específicas;
• vivências práticas.

APRESENTAÇÕES E ESQUETES TEATRAIS
Apresentação Teatral - Avesso do Avesso (Cooperativa Inclusiva)
Carga horária: 1 hora
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Histórias que mostram que o contato com o diferente amplia nossas percepções, nos tornando mais
generosos, conscientes e felizes. Exemplo das histórias contadas: uma netinha que aprende com seu avô cego
a compartilhar sua percepção do mundo; num campeonato de sapos para subir a montanha mais alta e lisa,
um sapinho surdo, vence a prova por não escutar os comentários da plateia valorizando a dificuldade da prova.

Esquete Teatral – Coopalhaçada (Cooperativa Inclusiva)
Carga horária: até 4 horas
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Por meio da ludicidade, as palhaças criam esquetes e brincam com o público, informando e
promovendo a conscientização em prol da inclusão de forma lúdica. A intervenção chama a atenção para a
questão da inclusão e da experimentação de diversas formas de se interagir com o mundo pelos 5 sentidos do
corpo. Sempre primando pelo bom humor.
Esquete Teatral – Incluir é Cooperar (Cooperativa Inclusiva)
Carga horária: até 4 horas
Participantes: Mínimo 50
Objetivo: Por meio de ações lúdicas, conscientizar os participantes sobre a inclusão de pessoas com
deficiência. Melão, um boneco simpático e divertido, porém totalmente inadequado, em uma conversa bem
humorada com seus amigos Pedro e Camila onde aborda questões: Como devo agir com meu colega diferente?
Como enxergar além da diferença? E muitas outras questões que a falta de informação a respeito da deficiência
faz com que as pessoas de modo geral se coloquem em situações "saia justa".

Esquete Teatral – É só perguntar (Cooperativa Inclusiva)
Carga horária: até 4 horas
Participantes: mínimo 50
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Objetivo: o esquete de palhaços conta a história de vida de Paulo Cesar Duarte, mais conhecido como P.C.D.,
desde o seu nascimento até a fase adulta. O trio de palhaços revela os impasses do cotidiano de uma pessoa
com deficiência na escola, na vida social e no mercado de trabalho com leveza e humor. A conclusão que se
chega é que a comunicação é a chave para uma boa convivência, pois É só perguntar!

Ações de Núcleo de Esportes e Saúde
Área: Cooperatividade

OFICINAS
Tema: Oficina de Dança de Salão
Carga horária: 1 hora
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Ampliar o conhecimento e educar o indivíduo sobre a possibilidade da prática de exercícios a partir
de passos de dança. Exercitar não somente o corpo, mas principalmente a mente de uma forma saudável e
agradável, suprindo os mais diversos interesses.
Conteúdo:
I. Forró;
II. Sertanejo;
III. Salsa;
IV. Zouk;
V. Gafieira.
Tema: Oficina Zen
Carga horária: 1 hora
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Trabalhar a flexibilidade, melhorando a amplitude de movimento e o relaxamento do corpo.
Melhorar o condicionamento físico e postural, sendo indicado para aliviar tensões. Indicado para quem
busca um exercício que além de fortalecer os músculos seja tranquilizante; para quem sofre de ansiedade ou
estresse.
Conteúdo:
I. Alongamento;
II. Yoga;
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III. Tai Chi Chuan;
IV. Pilates;
V. Exercícios Posturais;
VI. Meditação;
VII. Respiração.

Tema: Oficina de Recreação
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Promover uma prática lúdica onde a participação busca ser prazerosa e produzir no indivíduo ou na
sociedade um movimento de mudança positiva, de renovação, um revigorar da mente ou do corpo, ou ainda
de ambos.
Conteúdo:
I. Jogos cooperativos.
II. Integração.
III. Trabalhar: equilíbrio, agilidade, rapidez, atenção, lealdade, tato, confiança, velocidade, resistência física,
coordenação, memória, controle, força, observação, reflexão e habilidade em situações difíceis.
IV. Entretenimento, diversões, passatempos e distração, mas em um nível construtivo.
V. Atividade física e/ou mental que favorece a sociabilização obedecendo a um sistema de regras, visando
um determinado objetivo, sendo uma atividade que tem começo, meio e fim.
VI. Revalorização do tempo livre.
Tema: Oficina Monitoria esportiva (ritmos musicais, circuito, aeroboxe, circo, alongamento e capoeira)
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Aula de ginástica proporcionando atividades físicas em diferentes modalidades, com abordagem
recreativa, visando à melhoria da qualidade de vida, o bem estar físico, social e emocional dos indivíduos.
Ampliar o conhecimento e educar o indivíduo sobre a possibilidade da prática de exercícios. Ampliar seu
repertório motor, demonstrando capacidade de executar as habilidades básicas de locomoção, manipulação,
estabilização e suas combinações.
Conteúdo:
I. Conhecimento do corpo;
II. Ampliação do repertório motor;
III. Demonstrar e ensinar atividades físicas, despertando o interesse e a importância para sua qualidade de
vida;
IV. Alongamento;
V. Aulas de ginástica;
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VI. Aquecimento;
VII. Aula de Circuito (exercícios divididos em estações);
VIII. Aeroboxe (exercícios aeróbios simulando movimentos do boxe);
IX. Ritmos musicais (Hip Hop, Jazz, Dance, Street Dance, Axé, Latinos, etc.);
X. Aula de Capoeira (ginga, golpes, esquivas, musicalidade e ritmo);
XI. Aula de Circo (Parada de mãos, Acrobacias dinâmicas, acrobacias de solo e malabares).
PALESTRAS
Palestra: A importância da atividade
física Carga horária:
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Explicitar a importância da prática de atividade física para a manutenção e melhoria da qualidade
de vida.
Conteúdo:
I. Sedentarismo e suas reações;
II. Benefícios da prática da atividade física;
III. Exercícios mais indicados para a melhoria da qualidade de vida;
IV. Cuidados essenciais para a prática de atividade física.
APRESENTAÇÕES E ESQUETES TEATRAIS
Esquete: A Atividade
Física Carga horária: 2
horas Participantes: 20
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Uma apresentação de curta duração, geralmente de caráter lúdico, produzida de forma itinerante.
Podendo ser adaptado conforme o ambiente de realização: ambiente interno e externo.
O foco principal é a atividade física e tudo que ela engloba. Utilizando temas como sedentarismo, obesidade,
benefícios, necessidades para a prática, opções de atividades e atividades apropriadas para as faixas etárias.
Essa temática será alinhada com a característica de cada evento.

Área: Programa de Promoção à Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida
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OFICINAS
Tema: Oficina de Nutrição para a
Saúde Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Atividades voltadas para a alimentação saudável, a prevenção e controle de doenças relacionadas
à insegurança alimentar, tendo como base, práticas alimentares que sejam social, econômica e
ambientalmente sustentáveis.
Conteúdo:
I. Nutrição e reeducação alimentar
II. Práticas alimentares saudáveis e ambientalmente sustentáveis
III. Qualidade dos alimentos: informações nutricionais e alimentos essenciais
IV. Higiene dos alimentos: planejamento, compra, manipulação e armazenamento
V. Técnicas de aproveitamento integral dos alimentos
VI. Elaboração de cardápios nutritivos
VII. Alimentação x prevenção de doenças
(obesidade, diabetes, colesterol, triglicérides, entre outras).
Tema: Oficina de Saúde
bucal Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Avaliar e orientar sobre a saúde bucal.
Conteúdo:
I. Avaliação e orientação em saúde bucal

PALESTRAS
Palestra Convivendo com a
hipertensão Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
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Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Esclarecer sobre a doença hipertensão e seus fatores predisponentes, destacando medidas
preventivas, a importância do correto tratamento e as complicações advindas da doença. O foco da palestra é
eminentemente preventivo e educativo.
Conteúdo:
I. O que é hipertensão;
II. Como é feito o diagnóstico da hipertensão;
III. O que predispõe um indivíduo a tornar-se hipertenso;
IV. Como se trata a hipertensão;
V. Complicações da hipertensão;
VI. Importância de um correto tratamento;
VII. Como prevenir a doença.
Palestra Convivendo com o diabetes
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Esclarecer sobre a doença diabetes e seus fatores predisponentes, destacando medidas preventivas,
a importância do correto tratamento e as complicações advindas da doença. O foco da palestra é
eminentemente preventivo e educativo.
Conteúdo:
I. O que é diabetes;
II. Como é feito o diagnóstico da diabetes e de seus diferentes tipos;
III. O que predispõe um indivíduo a tornar-se diabético;
IV. Como se trata a diabetes;
V. Complicações da diabetes;
VI. 6- importância de um correto tratamento;
I.
7- como prevenir a doença.
II.
Palestra Qualidade de Vida Acrescentando vida aos anos!
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar a boas práticas para aumento da qualidade de vida
Conteúdo:
I. Benefícios de permanecer ativo fisicamente e mentalmente na melhor idade;
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II.

Vivendo em harmonia: saúde emocional para uma vida sem depressão;

III. Planejando atividades de lazer, atividade física, convívio social e práticas de esporte
Palestra Alimentação funcional Os alimentos a nosso favor.
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar a boas práticas para aumento da qualidade de vida
Conteúdo:
I. Conceitos básicos da boa nutrição;
II. Alimentos funcionais;
III. Macrobiótica;
IV. Preparação eficaz dos alimentos;
V. Fatores emocionais ligados a alimentação;
VI. Alimentação correta para hipertensos, diabéticos, hipercolesterolêmicos, anêmicos, obesos.
Palestra Menopausa, Andropausa e Sexualidade Mantendo a vitalidade.
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar a boas práticas para aumento da qualidade de vida
Conteúdo:
I. Ciclo vital e alterações hormonais, recurso medicamentoso para recuperação hormonal;
II. Como manter a vitalidade durante com as alterações hormonais: enfrentamento e adaptação;
III. Alimentação funcional.
Palestra Saúde Bucal Kids – com dinâmicas interativas (Crianças)
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde bucal
Conteúdo:
I. Para que servem os dentes?;
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II. De onde nascem os dentes?;
III. Como fazer para ter dentes sempre saudáveis?;
IV. Quem são os vilões que prejudicam os dentes?;
V. Atividades lúdicas e interativas usando os sentidos das crianças.
Palestra Nutrição para Saúde Kids (Crianças)
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde.
Conteúdo:
I. Para que servem os alimentos?;
II. De onde vem minha comida?;
III. Quais alimentos me fazem bem?;
IV. Quais são os grandes vilões de uma alimentação saudável?;
V. Quando eu posso comer doces?;
VI. Atividades lúdicas e interativas usando os sentidos e despertando o interesse das crianças.

Palestra Nutrição para a Saúde das crianças Como educar para uma alimentação saudável? (Adulto)
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde.
Conteúdo:
I. Amamentação;
II. A relação da criança com os alimentos;
III. Como educar a criança para bons hábitos nutricionais;
IV. A relação emocional com o alimento da infância a idade adulta;
V. A importância da família saudável: Comer bem brincando com os filhos;
VI. Receitas divertidas e nutritivas para fazer com as crianças – incentivando a boa alimentação.
Palestra Saúde bucal das crianças Como criar hábitos de higiene bucal desde a infância? (Adulto)
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
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Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde.
Conteúdo:
I. Amamentação e sua importância na saúde bucal;
II. O nascimento dos dentes, iniciando hábitos de saúde bucal;
III. O consumo de doces na infância;
IV. Verdades sobre o flúor e seu uso na infância;
V. O rito de passagem que representa a troca dos dentes;
VI. Hábitos para a vida: como introduzi-los nas crianças
Palestra Primeiros Socorros
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde.
Conteúdo:
I. Acidentes estatisticamente mais comuns na infância no Brasil e no mundo;
II. Como se comportar no caso de acidente;
III. O que fazer nos casos de: ingestão de produto químico, Ingestão de objeto, picada de animal peçonhento,
quedas, fraturas, cortes, queimaduras, engasgo, choque.

Palestra Do choro a fala Etapas da aquisição de linguagem
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Apresentar as etapas esperadas no processo de aquisição de linguagem oral.
Conteúdo:
I. Definição de linguagem, etapas da aquisição da linguagem e estratégias de estimulação
Palestra A mulher e a sexualidade durante as fases da vida
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
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Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde para as mulheres.
Conteúdo:
I. O papel social da mulher e a sexualidade;
II. Alterações hormonais no decorrer da vida e o desejo;
III. Prevenindo DST’s.
Palestra Planejamento Familiar
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Abordar o assunto e orientar sobre o planejamento familiar e métodos anticontraceptivos.
Conteúdo:
I. Planejamento familiar: economia doméstica, o custo de um filho.
II. Planejando a gravidez.
III. Evitando a gravidez: métodos anticontraceptivos.

Palestra Violência doméstica
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Abordar e orientar sobre o assunto violência doméstica, os sentimentos envolvidos, a família e
estatísticas sobre o assunto e orientação de como se deve proceder nestes casos.
Conteúdo:
I. Relações psicossociais do núcleo familiar.
II. Aspectos filosóficos da família.
III. Construção social da família: desnaturalização e reconstrução.
IV. A violência doméstica no Brasil.
V. Diretos das mulheres
Palestra Menopausa com e sem hormônios
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
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Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Sensibilizar e orientar sobre a menopausa e sua vivência com tratamento hormonal e sem
tratamento hormonal.
Conteúdo:
I. Ciclo hormonal vital.
II. Sexualidade na menopausa.
III. Enfrentando a menopausa com ou sem hormônios.
IV. Alimentação na menopausa.
Palestra Gravidez e Infertilidade
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Orientar sobre as diversas fases da gestação e as alterações tanto físicas como emocionais geradas
neste período e sobre a infertilidade suas causas e tratamento.
Conteúdo:
I. Aspectos emocionais e fisiológicos da gestação.
II. Aleitamento materno.
III. Primeiros dias com o bebê.
IV. Infertilidade: causas e tratamentos.
V. Infertilidade: aspectos emocionais enfrentando os desafios.
VI. Adoção: aspectos práticos e legais.
Palestra Prevenção de Câncer de mama e doenças que acometem as mulheres
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Conscientizar sobre a importância de exames preventivos para doenças como câncer de útero e
câncer de mama, infertilidade e outras.
Conteúdo:
I. Saúde da mulher: promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da mulher.
II. Práticas preventivas em hipertensão, depressão, diabetes, câncer.
Palestra Aleitamento materno
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Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Apresentar os principais fatores que facilitam ou dificultam a continuidade do aleitamento
materno.
Conteúdo:
I. Benefícios do aleitamento materno para o bebê e para a mamãe
II. Indicações e contraindicações do aleitamento materno
III. Processo de orientação da mãe para engajar no aleitamento materno
IV. Técnicas para amamentação para favorecer a continuidade do aleitamento
Palestra O homem e a sexualidade durante as fases da vida
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde para os homens.
Conteúdo:
I. O papel social do homem e a sexualidade;
II. Alterações hormonais no decorrer da vida e o desejo;
III. Prevenindo DST’s
Palestra Saúde do Homem
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde para os homens
Conteúdo:
I. A saúde do homem e a prevenção;
II. Andropausa;
III. Balanopostite;
IV. Câncer de próstata;
V. Ejaculação precoce;
VI. Fimose;
VII. Ginecomastia;
VIII. HBP;
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IX. Disfunção erétil;
X. Orquiepidimite;
XI. Varicocele.
Palestra Viva bem com a coluna que tem
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Anatomia da coluna vertebral;
II. Função da coluna vertebral;
III. Como faço para não proteger a minha coluna?;
IV. Ahh, sinto dor. O que fazer?;
V. Como proteger a coluna durante o trabalho?;
VI. Eutonia e exercícios práticos para promoção da saúde.
Palestra O Coração
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Anatomia do coração;
II. Função do coração;
III. Entendo os problemas cardíacos possíveis;
IV. Estatística de patologias cardíacas;
V. Como manter o coração saudável e viver bem para longevidade.

Palestra Nutrição, reeducando para uma vida melhor
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
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Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Como devemos nos alimentar?;
II. Funções dos carboidratos, proteínas e fibras;
III. Posso comer doces?;
IV. Quantas calorias devo ingerir por dia?;
V. Como funciona a perda de peso?;
VI. Como manter a saúde através dos alimentos?;
VII. Dinâmica.
Palestra Mudanças para uma vida com mais qualidade
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde e qualidade de vida
Conteúdo:
I. Palestra de indução introspectiva para detectar pontos críticos do dia –a –dia e planejamento de mudanças,
trazendo a uma reflexão para melhorar a qualidade de vida no seu sentido mais amplo: biopsicossocial.
Palestra Como ter mais qualidade de vida com seus próprios recursos
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas de saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Partindo do conceito de qualidade de vida e respeitando as diferenças sociais e culturais levar os
participantes a planejarem uma melhora da qualidade de vida com incentivo às boas práticas.

Palestra Sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
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Objetivo: Conscientizar os participantes da importância da prevenção nas relações sexuais e consequências
dos nossos atos.
Conteúdo:
I. Gravidez /aborto;
II. DST'S;
III. HIV-AIDS;
Palestra: Tabagismo, alcoolismo e dependência
química Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Alertar sobre os efeitos das substâncias em nosso organismo e promover a prevenção contra a
dependência química.
Conteúdo:
I. Drogas ilícitas;
II. Cigarro;
III. Consumo de álcool;
IV. Dependência química;
V. Consequências da utilização de drogas, cigarro e álcool;
VI. Reações no corpo humano;
Palestra Saúde e auto cuidado
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Informar os participantes sobre os cuidados com a saúde e atitudes preventivas no local de
trabalho e na vida pessoal.
Conteúdo:
I. Conceito de saúde;
II. Cuidados necessários para a prevenção de doenças;
III. Atitude preventiva;
IV. Hábitos saudáveis;
V. Cuidados básicos com a higiene pessoal e a higiene íntima;
VI. Sexo seguro e prevenção de DST’S;
VII. Uso de EPI’S; comportamento preventivo no trânsito.
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Palestra Escola da Coluna
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Orientar sobre as boas práticas posturais.
Conteúdo:
I. Palestra sobre a importância da postura correta: promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
II. Técnicas da MAIL 14.
Palestra Ih, esqueci! A memória e atenção do dia a dia
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Apresentar os mecanismos de funcionamento da memória, bem como estratégias de
memorização.
Conteúdo:
I. Funcionamento da memória;
II. Processo de formação e de esquecimento da memória;
III. Estratégias para memorização;
IV. Doenças que afetam a memória e como preveni-las.
Palestra “Estresse Será mesmo o grande vilão?”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Promover saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Tipos de estresse;
II. Papel do estresse;
III. O estresse patológico;
IV. Burnout;
V. Controle do estresse patológico.
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Palestra Ansiedade, o grande mal desse tempo.
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Promover saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. A ansiedade e o tempo;
II. Causas, sintomas e tratamentos possíveis;
III. Transtorno de ansiedade generalizada;
IV. Ansiedade e ciclo vital;
V. Coaching e ansiedade.
Palestra ”Saúde Mental mente sã, corpo são”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Promover saúde e qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Identificando os transtornos mentais: causas, sintomas e tratamentos;
II. TAG, transtorno de depressão e transtornos de humor;
III. Promovendo a saúde mental e emocional.
Palestra Você sabe o que está comendo? Descubra o açúcar, sódio e a gordura onde você não vê
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas alimentares para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Função do açúcar na alimentação;
II. Consequências do consumo excessivo para a saúde;
III. Conceito de alimento diet e light;
IV. Leitura de rótulo de alimentos;
V. Demonstração visual da quantidade de açúcar contida em alimentos e bebidas ultraprocessados,
comparando com as versões mais naturais, através de imagens ou representações em tubo de ensaio, seguida
de discussão com o público.
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Palestra Mitos e Verdades sobre a alimentação
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas alimentares para melhora da qualidade de vida
Conteúdo:
I. Atividade coletiva interativa utilizando um jogo de cartas de mitos e verdades sobre temas diversos
relacionados à alimentação (diet e light, colesterol, perda de etc.).
Palestra Mitos e Verdades sobre a perda de peso
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas alimentares para prevenir e/ou controlar o excesso de peso/obesidade.
Conteúdo:
I. Atividade coletiva interativa utilizando um jogo de mitos e verdades especificamente sobre perda de peso.
Palestra Menopausa, hormônios naturais
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas, visando melhor qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Uso correto de plantas medicinais para reposição hormonal, alimentação, respiração, comportamentos,
exercícios práticos, relaxamento para alívio dos sintomas como fogachos, irritabilidade, insônia e ansiedade.
Palestra A energia vital pela medicina chinesa
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
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Objetivo: Incentivar práticas para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Pensar, sentir, agir, fluir energia.
II. Como massagear os centros vitais para dar o equilíbrio necessário para ter saúde física e mental,
alongamentos dos meridianos de energia e orientações dinâmicas.
Palestra As emoções que geram doenças
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar práticas para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I.
Relação das emoções e as doenças, aprendendo a lidar com as emoções para ter saúde e
equilíbrio, mudando padrões de pensamento e comportamento, aprendendo a dizer não,
conhecendo sua real importância dentro da sociedade, da família, cuidando do seu eu interior,
orientações e dinâmicas.

ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS
Esquete teatral: A História Secreta do Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho

Carga Horária: 10 a 15min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: A relação entre a Chapeuzinho e o Lobo foi sempre um mistério. O que lobo queria
realmente com a Chapeuzinho? Nosso LOBO tem um jeito mais malandro e quer de qualquer
maneira usar todo seu charme para conquistar a Chapeuzinho, além de toda a floresta. Ela por sua
vez de boba não tem nada, em sua cesta leva também pirulitos em forma de coração e preservativos
pois nunca se sabe quem pode encontrar no caminho. Dessa forma nossos personagens conversam
diretamente com o público, como uma conversa ao pé de ouvido leve, divertida e muito instrutiva
sobre namoro e cuidados.
Esquete teatral: Luz, Câmera, Prevenção

Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
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Objetivo: Em “Luz. Câmera. Prevenção.”, Dr. Bocão e Boo clown de maneira lúdica, engraçada e
didática abordam a respeito da odontologia voltada para a doença e procuram conscientizar os
trabalhadores que hoje, graças a tecnologia das microcâmeras intraorais, já é possível identificar
qualquer problema antes mesmo que possa ser detectado a olho nu e assim poder agir impedindo
que a doença se instale de maneira traumática reduzindo o risco de desenvolvimento de nova doença
ou progresso da pré-existente.
Peça teatral: Aproveita que está de pé e muda o canal

Carga Horária: 50 min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Vitória é uma esposa estressada e desmotivada, irritada com as campanhas e treinamentos
da empresa. Se sentindo desvalorizada, discutiu com o marido, brigou com a filha e foi pra casa da
mãe comer bolo de chocolate. José, seu marido, foi atrás dela tentar fazer com que a esposa perceba
que as campanhas da empresa servem para despertar o melhor de cada um. E que a qualidade
depende de nossas escolhas e hábitos. Vilminha, a filha, chegou em casa, não encontrou os pais e
nem achou o controle da televisão. O controle da TV sumiu. E agora? Eles vão ter que levantar para
trocar de canal. Não só o canal da TV, mas o das atitudes. Você vai gostar de conhecer essa família.
Você já viu esses três por aí.

Peça teatral: Assegure o Hábito

Carga Horária: 50 min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: "Assegure o Hábito" é o lema de duas simpáticas irmãs de Caridade que pregam a
importância de se ter hábitos saudáveis para que se possa viver uma vida saudável, nos aspectos da
saúde física, mental e espiritual. Em Campanha Mundial, onde quer que ministrem uma palestra,
refletem sobre alimentação (alimento do corpo, da mente e do espírito) estresse, reposição de
energia, tensão, relações humanas, organização, rotina, etc) Para enriquecer o evento, ambas
convidam a plateia a participar ativamente, formando - com belas vozes - p Coral Ocasional que se
apresentará durante a Palestra cantando e dançando com animação. "Assegure o Hábito" é o lema
que elas propõem de forma interativa, simpática, crítica e reflexiva para quem se preocupa com
Qualidade de Vida.
Peça teatral: Brasil de Cabelos Brancos

Carga Horária: 50 min
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Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Brasil de Cabelos Brancos'' - é um espetáculo musical, singelo, delicado e cheio de humor.
Conta a história de dois casais que envelhecem de formas diferentes, cada um com suas escolhas, e
confirma a possibilidade de sermos felizes em qualquer momento da vida. Ao som de antigas canções
como '' Adeus Mocidade'' ; '' Baile da Saudade '' ; '' Besame Mucho''; ''Lua Branca''; '' Verás que Tudo
é Mentira'' etc, que são interpretadas ao vivo pelos atores, acompanhados pela sanfona, a flauta
doce e o violão, vamos nos emocionando ao ver desenrolar a nossa frente, o acervo de experiências
e a riqueza de emoções que uma vida nos proporciona e que podem ser aproveitadas pelas novas
gerações. Com este espetáculo podemos abordar a qualidade de vida na terceira idade; a questão da
previdência ou simplesmente refletir sobre o envelhecimento.

Esquete teatral: O Doutor e o Aedes Aegypt

Carga Horária: 10 a 15 min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: O mosquito e o doutor interagem com a plateia, informando e alertando sobre as doenças causadas
pelo Aedes Aegypt. O mosquito atravessa as áreas da empresa procurando possíveis focos para deixar seus
ovos. O Doutor vai alertar, informar e conscientizar os colaboradores sobre o que cada um deve fazer para
evitar esse real perigo. Uma forma lúdica e dinâmica para tratar desse assunto importante.
Esquete teatral: Guru Zen e a funcionária estressada

Carga Horária: 10 a 15 min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Os personagens são um guru zen e uma funcionária estressada. Eles se encontram, falam sobre as
causas do estresse e juntos propõem atividades para amenizar esse problema para os funcionários da Techint.
Serão realizadas interações como: roda de massagem, cantar, espreguiçar e alguns jogos de confiança.

Peça teatral: Ou tú se arrisca, ou tú se toca

Carga Horária: 60 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
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Objetivo: Florinda, Tulipa e Rosália são três empregadas domésticas que trabalham num edifício residencial.
Uma vez por semana elas se reúnem para um café da tarde no apartamento em que uma delas trabalha.
Aproveitando a ausência das patroas bem como de seus familiares, essas reuniões tornam-se uma ótima
oportunidade para bater um papo ou simplesmente para "cuidar da vida alheia" falando das outras
empregadas domésticas do prédio, dos funcionários do condomínio e de seus próprios patrões. A peça se
passa numa dessas reuniões no apartamento onde Tulipa trabalha. Num determinado momento Florinda
comenta que seu filho compôs uma música que fala sobre câncer de mama, atendendo ao pedido de sua
patroa que é médica e que esta preparando uma campanha na empresa onde trabalha. Percebendo o interesse
das duas, Florinda questiona sobre o que sabem. Tulipa e Rosália ao expor suas opiniões revelam os equívocos,
ideias folclóricas e total desconhecimento sobre o assunto. Durante esse diálogo cômico e cheio de duplo
sentido, Florinda vai explicando de maneira lúdica e didática o que aprendeu com a sua patroa sobre o que é
o câncer de mama, como fazer o autoexame e o que deve ser observado ao fazê-lo. No final da reunião, diante
da insistência de Tulipa e Rosália, Florinda ensina para suas amigas a música composta pelo seu filho e convida
a plateia para participar com elas repetindo a coreografia que acompanha a música.

Esquete teatral: Prevenir é Viver! – Combate ao Glaucoma
Carga Horária: 5 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: A intervenção teatral alerta sobre os sintomas, a prevenção da doença e a importância de fazer os
exames para o diagnóstico precoce. Usamos o jogo cômico onde o Melão tem o discurso inadequado, com
bom humor e na dose certa, enquanto o outro ator/músico passa as informações corretas ao público, com
música ao vivo.
Esquete teatral: Prevenir é Viver! – AIDS e DST
Carga Horária: 5 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Mostramos que cuidar da saúde e da qualidade de vida é muito importante! Este é um Toque que
vale uma vida: Todos unidos na prevenção do câncer de próstata!
Esquete teatral: Prevenir é Viver! – Boa Alimentação, Saúde e Qualidade de Vida
Carga Horária: 8 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: A intervenção teatral alerta sobre os sintomas, a prevenção da doença e a importância de fazer os
exames para o diagnóstico precoce. Usamos o jogo cômico onde o Melão tem o discurso inadequado, com
bom humor e na dose certa, enquanto o outro ator/músico passa as informações corretas ao público, com
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música ao vivo.
Esquete teatral: Prevenir é Viver! – Dengue
Carga Horária: 5 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Uma Mosquita tenta conquistar as pessoas para colaborarem na propagação das doenças. Esta
conversa é desenvolvida de forma dinâmica e divertida e com deboche e ironia. Para defender sua existência
no planeta, rebate as dicas dadas pelo médico (ator) sobre os riscos e sintomas das doenças transmitidas pelo
Aedes Aegipti: Dengue, Zika e Chikungunya.

Esquete teatral: Prevenir é Viver! Tabagismo, Alcoolismo, Hipertensão, Stress e Diabetes
Carga Horária: 6 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Januário, um simpático Boneco morto vivo, não se dá conta que se acabou de tanto beber, fumar,
comer em excesso. Em um encontro divertido com seu antigo amigo, que tenta alertá-lo das suas condições,
acredita que está em plena juventude e com pique total para curtir a vida. Com música ao vivo, destacamos
todos os sintomas e as precauções para evitar essas doenças!
Esquete teatral: Prevenir é Viver! – Novembro Azul
Carga Horária: 5 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: O Nódulo , um boneco divertido de manipulação, de modo simpático tenta conquistar o Norberto ,
um homem que não tem vergonha de se cuidar. Faz os exames preventivos PSA e próstata todos os anos.

Esquete teatral: Prevenir é Viver! – Outubro Rosa
Carga: 5 a 15 min
Horária: 7 a 15 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Amélia é uma mulher que já passou pela doença e conseguiu vencer! Não dá espaço para o Sr.
Nódulo, boneco de manipulação, que saudoso tenta reconquista-la para poder voltar a morar em seu peito.
Mas, com a Amélia ele não tem mais chance. Mostramos que, além de fazer o exame uma vez por ano, cuidar
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da saúde e da qualidade de vida é muito importante! Com música ao vivo.
Esquete /Peça teatral: Prevenir é Viver
Carga Horária: 5 a 40 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Customizada - Dengue, Promoção à saúde, Outubro rosa, 5s, Novembro azul. Através de ações
lúdicas, com apresentações teatrais e intervenções artísticas, junto aos adultos, jovens e crianças, buscamos
colaborar com a implantação de projetos que influenciem as atitudes e que transformem as condutas sociais.
Customizamos as ações propostas de acordo com a necessidade da campanha, seja ela voltada para o Dia
Mundial de Combate ao Câncer, o Dia Mundial de prevenção a AIDS, entre outros relacionados à área da saúde.
Tratando de temas como: alcoolismo, envelhecimento e saúde, nutrição, combate ao câncer, tabagismo,
combate às drogas, diabetes, doação de sangue, prevenção contra AIDS, prevenção ao câncer de próstata,
entre outros. Nosso trabalho tem como foco a conscientização da população! E nossas ações são voltadas para
a prevenção e manutenção da saúde física e mental como meio para melhoria da qualidade de vida. Nossas
intervenções são realizadas de maneira bem humorada, pois acreditamos que com leveza e sutileza levamos
o ser humano a enxergar, entender e assimilar as propostas.
Esquete teatral: Sangue nosso de cada dia

Carga Horária: 15 a 20 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Sir Petrus e Madame Emma Vampirus estão preocupados com a contaminação do sengue, seu
principal alimento, pelo vírus HIV. Decidem então, abrir as portas do seu castelo e começar a ministar
palestras sobre a AIDS e outras doenças sexualmente transmissiveis, onde eles falam sobre as formas de
prevenção e outras dicas, divertindo e interagindo com a plateia.

Esquete teatral: Xô Zyca, Dengue e Chikungunya

Carga Horária: 10 a 15 min
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Os "Arautos Dell'Arte" que é uma trupe no estilo comédia dell'arte composta por Guiddo Venezza,
Valentini e Branca Briguella, que chega nas praças da cidades para alertar os cidadãos sobre a real ameaça
que significa o mosquito da Dengue, o Aedes Aegipty, que o transmissor de três doenças que estão virando
uma epidemia em nosso país que são: Dengue, zyca Vírus e Chicungunya, para alertar a todos sobre os males
e como fazer para se prevenir, nossa trupe utiliza a linguagem de meta teatro, sendo assim a cena consiste
quando Valente Valentini começa a ter sintomas parecidos com os das três doenças e conversa com Branca
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Briguella a respeito, eles chegam a conclusão que o melhor é procurar o posto de saúde e se consultar com
um médico, que é feito por Guido Venezza, o doutor explica os sintomas e as atitudes preventivas que eles
devem tomar para evitar serem picados pelo Aedes Aegipty. De uma forma divertida e objetiva as
informações são passadas aos expectadores e assim elucidando a todos sobre os riscos e a necessidade de
todos nós estejamos atentos e juntos nessa luta para evitar o nascimento e reprodução do "Mosquitão"

Peça teatral: Apoio para Perda de Peso – Boa Alimentação, Saúde e Qualidade de Vida
Carga Horária: 50 min
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Com várias cenas tiradas do dia a dia falamos, de forma leve e divertida, sobre a importância da
boa alimentação, de beber muita água, praticar exercícios físicos e o perigo de fumar e consumir bebidas
alcoólicas. Devemos nos prevenir para evitar doenças como a hipertensão, a diabetes, o câncer, a
obesidade e o stress. Com música ao vivo destacamos que: É preciso saber comer!

Área: Programa Segurança e Saúde no Trabalho

PALESTRAS

Palestra “Qualidade de Vida no Trabalho Uma opção inteligente.”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Conceito de Qualidade de Vida;
II. Qualidade de Vida no Trabalho;
III. Aplicabilidade do conceito no cotidiano;
IV. Dinâmicas;
V. Orientação para Projetos Pessoais de curto, médio e longo prazos ligados ao tema.
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Palestra “Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I. Qualidade de Vida;
II. Ser humano biopsicossocial e suas abordagens;
III. O preço que se paga pela saúde;
IV. Impacto de fazer o que não gosta e o preço que se paga;
V. Como otimizar o tempo à seu favor;
VI. Dinâmicas;
VII. Orientação para projetos pessoais ligados ao tema.
Palestra” Trabalho mode off Você pode e deve desconectar de vez em quando.”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas para melhora da qualidade de vida.
Conteúdo:
I. O ônus da tecnologia no cotidiano e a mudança histórica que estamos vivendo;
II. Stress e Burnout;
III. Impacto da tecnologia no suporte social;
IV. Desligando de tudo e seus benefícios para saúde física, mental e emocional;
V. Dinâmica;
VI. Orientação para projetos pessoais ligados ao tema.
Palestra Controle do Estresse no ambiente de trabalho.
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Tratar as causas do estresse e como lidar com as mesmas a fim de melhorar a qualidade de vida e a
saúde.

68

Conteúdo:
I. O que é stress e onde se origina;
II. Aprendendo a diagnosticar as principais causas de stress;
III. O tempo e como melhor administrá-lo para reduzir o stress;
IV. Estabelecendo metas e aprendendo a celebrar os sucessos;
V. Como administrar a ansiedade; trânsito: origem e destino de atitudes causadas pelo stress;
VI. Administrando o excesso de opções da vida moderna;
VII. Planejando as tarefas do dia-a-dia;
VIII. Gerenciando os conflitos pessoais na vida e no trabalho;
IX. Os inconformados estressados;
X. As mudanças como fator causador de stress;
XI. Principais ferramentas do profissional saudável;
XII. A dose certa de stress: a adrenalina que bate recordes.

Palestra Segurança nas organizações.
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Tratar de diversas questões que podem interferir na segurança e causar acidentes no trabalho.
Conteúdo:
I. O perigo de uma avaliação distorcida de risco;
II. Fazendo um diagnóstico de suas próprias falhas;
III. O custo do acidente para o país, empresa, cliente e trabalhador;
IV. A origem do comportamento inseguro no comportamento humano;
V. O excesso de autoconfiança na causa de acidentes;
VI. O perigo de se pular etapas nos processos seguros;
VII. O perigo da alimentação errada, da bebida, das drogas e das relações inconsequentes;
VIII. O desejo de satisfação imediata na causa de acidentes;
IX. A famosa "gambiarra" e como evitá-la;
X. A importância da qualificação e de uma atitude segura;
XI. O valor da pro atividade na manutenção de um ambiente seguro;
XII. Mantendo o foco e evitando as distrações que causam acidentes;
XIII. Por que a segurança dos outros depende de você.
Palestra O uso de EPI´s e a segurança do trabalho
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Tratar da importância do correto uso dos EPIS a fim de evitar a ocorrência de acidentes, assim
como da legislação e normas relacionadas ao tema.
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Conteúdo:
I. Conceitos de acidente de trabalho e suas causas;
II. Os riscos e sua classificação;
III. As medidas de controle (baseadas na norma regulamentadora NR-09);
IV. As NR 01 e 06; legislação CLT (consolidação das leis do trabalho);
V. Definição de EPI’S (equipamentos de proteção individual) e seu uso correto.
Palestra Ergonomia
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Esclarecer a importância do cuidado com a postura para a manutenção da saúde e de boas
condições de trabalho. Citar as doenças associadas com a falta de ergonomia e a forma de evitá-las.
Conteúdo:
I. O que é ergonomia;
II. Boa postura no trabalho e em casa;
III. Ler-dort;
IV. Benefícios da atividade física;
V. Dinâmica de alongamentos;
Palestra Programas de Saúde e Segurança no trabalho
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Orientar sobre os programas de SST existentes e sua aplicabilidade.
Conteúdo:
I. CIPA.
II. SIPAT.
III. Gerenciamento de riscos.
IV. Prevenção e controle de riscos.
V. Ergonomia.
VI. Higiene do trabalho.
VII. Proteção contra incêndio e explosões.
VIII. Insalubridade e periculosidade.
IX. Uso de EPIS e EPCS.
X. OHSAS 180000
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Palestra Pequenas Melhorias e Grandes Resultados
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Orientar e treinar o olhar para os postos críticos e melhorias a serem realizadas com baixo ou
nenhum custo.
Conteúdo:
I. Organização do trabalho: ambiental e pessoal.
II. Métodos de análise em Saúde Ocupacional: quantitativa e qualitativa.
III. Saúde Ocupacional: Visceral, Sensorial e Locomotor.
IV. O ambiente e a prevenção de doenças ocupacionais.
V. Prevenção e controle do risco.
VI. Ergonomia.
VII. Orientação sobre o uso de EPIS E EPCS. OHAS 18000
Palestra Cuidados para um bom uso da voz
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Conscientizar a importância sobre a proteção da voz e promover à saúde através de orientação
direcionada.

Conteúdo:
I. Disfonias Funcionais;
II. Uso incorreto da voz;
III. Inadaptações Vocais;
IV. Alterações Psicoemocionais;
V. Disfonias Orgânico;
VI. Nódulo e Pólipos;
VII. Paralisia das pregas vocais;
VIII. Câncer;
IX. Exercícios e dinâmicas.
Palestra Alimentação “Anti-Stress”
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Incentivar boas práticas para melhora da qualidade de vida.

71

Conteúdo:
I. Alimentos funcionais;
II. Mitos e verdades sobre a alimentação;
III. Sustentabilidade no prato;
IV. Você sabe o que esta comendo?;
V. Monte seu prato.
Palestra: Fala mais alto, não te ouço
Carga horária: 2 horas
Participantes: 30
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Orientar para saúde.
Conteúdo:
I. Fisiologia da audição;
II. Avaliação auditiva;
III. Estratégias de prevenção e atividade prática relacionada.

ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS
Peça teatral: O céu pode esperar
Carga horária: 2 horas
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Naldo, que sempre teve um comportamento seguro foi para o céu – por engano, por causa de um
anjo confuso. Seu irmão Valdo, distraído e imprudente é que deveria ter ido em seu lugar. A confusão está
feita! Naldo ganhou a chance de voltar, mas precisará convencer seu irmão a se comprometer com a
segurança. Uma comédia dos erros, divertida, pra fazer o colaborador refletir sobre acidentes, incidentes e
compreender que o céu pode esperar.
Peça teatral: Arte em Trânsito
Carga horária: 2 horas
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: '' Arte em Trânsito '' - é sobre educação no trânsito! Um pai que sai com a família para viajar
cometendo as piores infrações e a professora que procura associar os erros com o novo código são algumas
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das situações da peça, que culmina com um programa de calouros cantando versões bem humoradas da
jovem-guarda, ficando a cargo do público escolher a melhor.
Peça teatral: Ordem, Limpeza e Redução de Desperdícios
Carga horária: 2 horas
Participantes: 50
Público Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Dois comediantes, invadem as apresentações cantando uma música dessas que não saem da cabeça
sobre 5S´s.Dacuca utiliza uma caixa cheia de tranqueiras para explicar o conceito, primeiramente manda
LIMPAR a caixa, em seguida eles ORGANIZAM as contas por data, depois PADROZINAM e por último eles
assumem o compromisso de manter a caixa em ordem, assumem a DISCIPLINA. Ao final, eles conversam com
a plateia pra saber o que cada um pode fazer no dia a dia.

Objetivo: Os Doutores da Folia são especialistas em humor! Eles levam para o ambiente de trabalho
performances com muito entusiasmo, alegria e informação. Os '' Clowns'' estão prontos para
interagir e extrair boas risadas com reflexão a respeito de temas variados.

Esquete teatral: Prevenir é Viver!

Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Customizada - Dengue, Promoção à saúde, Outubro rosa, 5s, Novembro azul.

Peça teatral: De bem com a vida

Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Utilizando uma linguagem lúdica, humorada, bonecos-fantoches e muita interatividade com a
plateia eles irão informar e conscientizar as pessoas sobre a importância de estar atentos a Saúde & Qualidade
De Vida, abrangendo seus mais diversos aspectos: Tabagismo, Alcoolismo, Sedentarismo, Stress, Alimentação
Saudável, L.E.R, Ergonomia, Ginástica Laboral, DST, AIDS, Relacionamento Familiar e no Trabalho.

Peça teatral: Reinando os 5S – Melhorando a qualidade de vida das pessoas
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Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Através da estória de um Reino a beira do caos e desordem total ,usamos o 5S para melhorar a
qualidade de vida a partir da construção de um ambiente saudável e acolhedor para todos. E mostramos a
importância de alguns valores para esse objetivo ser alcançado: respeito, trabalho em equipe, qualidade,
excelência, responsabilidade, organização, alegria e satisfação de todos.

Peça teatral: Pedrão, campeão da prevenção
Carga Horária: 2 horas Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: O universo do futebol e seu paralelo com o mundo corporativo:O espírito de equipe, a atenção e o
empenho facilitam a vitória. Por outro lado, distrair-se, não seguir os procedimentos podem prejudicar os
resultados. O amor pelo futebol se aprende em casa; os bons hábitos e o espírito de equipe também. Uma
comédia sobre Segurança e Motivação.Diversão, conscientização.ObservaçãoTexto personalizado em função
dos temas e objetivos da empresa.Tanto no Âmbito geral quanto nas informações específicas.
Peça teatral: O casamento de Sofia
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Sofia está no altar,pronta para se casar,mas seu noivo, distraído e autoconfiante Ulisses está muito
atrasado.O que terá acontecido com ele?Os padrinhos e até mesmo o celebrante foram embora.Se o noivo
aparecer será preciso que os colaboradores na plateia façam o papel de padrinhos e celebrantes.Juntos
fazendo os votos para uma vida mais segura, motivada e produtiva.Divertida, interativa, para informar e
conscientizar.Observação:Texto personalizado em função dos temas e objetivos da empresa.
Peça teatral: Efeito Borboleta
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Um dia o estressado e imprudente Marinho acordou e deu de cara com a consciência,em carne e
osso,vestida de forma engraçada.Marinho fugiu, mas a consciência foi atrás, fazendo com que ele refletisse e
mudasse suas posturas tanto no trabalho quanto no lar.Marinho aprendeu que para cada ação tem uma
reação.Efeito Borboleta é uma comédia sobre Comportamento Seguro,Motivação e Relacionamentos na
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família e ambiente de trabalho.ObservaçãoTexto personalizado em função dos temas e objetivos da empresa.
Peça teatral: Sai da frente
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: O casal “Claudio e Claudete” está saindo para o trabalho. Quem dirige? Ele tem pressa; ela tem
cuidado. Ele confia no taco, ela vai devagar. Ela demora pra estacionar; ele tira isso de letra. Ela faz maquiagem
ao volante, ele xinga o pedestre. Pegue uma carona com eles! Não se preocupe, pois você vai se divertir,
aprender, e vai chegar ao seu destino vivo e muito mais cidadão.
Peça teatral: Ponto Final
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Genésio veio de Minas; Regival veio da Paraíba. São amigos e colegas de trabalho. Vamos conhecer
a vida de Genésio menino: sua família, suas lembranças, seus exemplos e sua postura. E também a história de
Regival: sua vinda do nordeste, o dia em que conheceu a esposa num forró e todo o seu jeito divertido, porém
imprudente. Uma peça em que o colaborador vai se ver com certeza. Vai se divertir e se conscientizar com a
história desses dois amigos.
Peça teatral: Entorto e depois concerto
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: A Doutora (Especialista na área) nos mostra o que fazer; enquanto seu divertido e desastrado
assistente “Dr Lelé” nos mostra o que não fazer. Uma apresentação dinâmica e interativa. Dicas e ações para
melhorar a qualidade, a eficiência e a produtividade no Trabalho. A Ergonomia na vida diária. A informação e
o aspecto lúdico alinhados com os objetivos da empresa.
Peça teatral: A alquimia, a Segurança vale ouro
Carga Horária: 2 horas
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Estamos na época medieval. Hermegisto é um rapaz de cabeça fria; acha que acidentes só

75

acontecem com os outros. Arrumou um trabalho para lidar com fórmulas, produtos e vai ter que seguir à risca
normas e procedimentos. Mas antes que ele cause uma explosão vai precisar aprender que a segurança vale
ouro. Vai aprender que a verdadeira alquimia é combinar os elementos: Comportamento Seguro; 5S;
Qualidade e Motivação, para um trabalho produtivo e seguro.
Esquete teatral: Coloque vida em primeiro lugar

Carga Horária: 50 minutos
Participantes: 50
Publico Alvo: Cooperados, funcionários da cooperativa, familiares e comunidade.
Objetivo: Dois clowns, LELÉ e DACUCA, invadem o local das apresentações e tentam se passar por
''palestrantes'', mas só arrumam confusão. Utilizando uma linguagem lúdica, humorada, bonecos-fantoches e
muita interatividade com a platéia eles irão ressaltar a importância de observar os comportamentos e posturas
inseguras;Incentivar o relato de todo e qualquer acidente e incidente e motivar a busca pelo cumprimento da
meta de : ACIDENTE ZERO. Conceitos básicos de Segurança, necessidade da utilização de EPI's,
Ergonomia,Ginástica Laboral e LER, serão alguns dos conceitos que buscamos para informar, ilustrar e
conscientizar as pessoas sobre a importância de estar atentos a nossa seguranã e a dos nossos companheiros,
comprometendo-se com a Política de SMS da Empresa e promovendo uma SIPAT descontraída e consciente,
possibilitando assim, uma melhora na qualidade do trabalho e na redução de afastamentos e acidentes. ( Em
anexo enviamos o roteiro do espetáculo e um CD-R com vídeos e reportagens dos trabalhos dos GRUPO em
Empresas).
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