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O CRAS de CAMPINAS DO SUL ATUALMENTE DESENVOLVE 
OFICINAS DE CARÁTER CONTINUADO DE: 

 
ARTESANATOS: 

Grupos de mulheres, com objetivo de desenvolver as habilidades 
manuais e cognitivas, além de atuar mediante a socialização e integração 
das participantes. 

 
TEATRO: 
  Grupo de crianças e adolescentes, o qual proporciona atividades que 
visam desenvolver habilidades de expressão corporal, dramatização e 
comunicação; 
Grupos de terceira idade – atende pessoas idosas com o objetivo de 
integrá-las e mantê-las ativas na sociedade, prevenindo o isolamento 
social e identificando precocemente situações de risco e vulnerabilidade. 
 
CÂMBIO: 

Jogo de vôlei adaptado para a terceira idade, o qual busca promover 
qualidade de vida por meio do esporte, valorizando a convivência, a troca 
de experiências e a construção de novas amizades entre os participantes. 

 
MÚSICA: 
 Contempla atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes de 
famílias atendidas pelo CRAS, bem como os usuários Portadores de 
Necessidades Especiais, desenvolvendo a musicalidade, não tendo a 
música apenas como técnica, mas como meio de expressar os 
sentimentos: 
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GESTANTES 
Atendimento integrado ao programa Primeiro Infância Melhor, no qual se 
realizam atividades em grupos com as gestantes atendidas através do 
programa, objetivando a troca de informações e experiências sobre o 
período gestacional, o puerpério e os cuidados com o bebê; 
Grupo para PNE – Atendimento em grupo específico para Portadores de 
Necessidades Especiais, visando a inclusão social e a autonomia para o 
desenvolvimento de suas atividades cotidianas. 
 
 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Campinas do Sul - RS 

 
 
 
 

Campinas do Sul, 27 de outubro de 2017. 
 
 

 
 


