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 Justificativa: A cidade de limeira possui diversos centro comunitários, cujo enfoque 

principal tem sido a prática de esportes e espaço de lazer. Entende-se que os centros tem 

muito mais potencial de atividades, tanto pelo espaço físico quanto pela adesão de pessoas 

dos bairros que frequentam as atividades. Grande parte do público dos centros comunitários 

são crianças e adolescentes. 

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos milhares de denúncias são recebidas por 

violação sexual de crianças e adolescentes, somente nos primeiros quatro meses de 2016 

recebeu 4.953 denúncias. Logo a atividade de prevenção à violência sexual se torna 

estratégica. 

Como cidadã e especialista em atividades lúdicas de prevenção à violência sexual de 

crianças e adolescentes, Riziely Herrera propõe tais atividades no centro comunitário de seu 

bairro. 

 

 Objetivos: Trazer atividades diferentes para as crianças e adolescentes que frequentam 

o centro comunitário; 

Contribuir para a prevenção da violência sexual entre crianças e adolescentes; 

Alertar familiares, funcionários, crianças, adolescentes e demais frequentadores do centro 

comunitário sobre a importância da temática da prevenção à violência sexual. 

 

 Grupo de Trabalho: 

G1 (líder Riziely): definir colaboradores para ajudar nas oficinas, preparando o local, 

colaborando na interação com as atividades que serão propostas 

G2 (líder a definir): Trabalhar com a logística (divulgação, inscrições, separação de local, 

horários, dias,etc). Poderão ser os funcionários e demais voluntários que queiram andar pelo 

bairro. 

 

 Público alvo: Crianças e adolescentes que frequentam o centro comunitário do Jd Ouro 

Verde em Limeira-SP. 

 



 Plano de ação: 

- Sondagem inicial de faixas etárias das crianças, para ver quandos grupos serão 

necessários e quantas oficinas. É preciso respeitar as faixas etárias para as oficinas. 

- Divulgação por meio de cartazes e abordagem aos frequentadores. Pode-se iniciar com a 

divulgação de oficinas para uma determinada faixa etária inicialmente (Ex:7 e 8 anos). 

- Inscrição: Algum funcionário poderá receber as fichas de inscrição, no qual o responsável 

esteja ciente e autorize a ida da criança para as atividades. 

- Realização das oficinas: Serão 4 oficinas (uma por semana). A líder Riziely levará o material 

e programação de atividades. Pelo menos dois voluntários poderão ajudar nas atividades. 

 

 Recursos humanos, materiais e/ou financeiros (quanto): 

Para cada fase será necessário recursos humanos, voluntários para ajudar na logística. O 

próprio centro comunitário irá ceder as salas e pátio. 

 

 Cronograma :  

Convocação e reuniões Junho de 2016 

Realização das oficinas Julho de 2016 

  

 

 

 Avaliação: Após a primeira oficina, poderá se avaliar a adesão e possibilidade de 

realização de novas turmas. 

Mas para a temática não ‘passar em branco’ para os que não participará da oficina, será 

exposto atividades das oficinas e outros materiais relacionados à temática para despertar o 

interesse dos adultos , crianças e adolescentes que frequentam o centro comunitário. 

 


