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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DO RIO DE JANEIRO  

    PORTFÓLIO – EVENTOS PROMOÇÃO SOCIAL  

    

 

 

 

 

 
Áreas de Atividade  Objetivo  Atividades  Orientação para a clientela  

Educação 

Devem ser trabalhadas na 
perspectiva de um conceito 

ampliado, visando à mudança, 
evolução e adaptação da pessoa no 
contexto sociocultural, econômico e 

político, e ainda, representarem 
oportunidade de prática social 
desenvolvendo no individuo, 

habilidades de pensar, interpretar, 
inferir, criticar, compreender, 

construir, vinculadas à pessoa em seu 
ambiente de vida e de trabalho. 

Preparando para o Mercado de Trabalho Rural – 
Os Desafios do Futuro e o  Mercado do Trabalho  

 Ter idade mínima de 15 anos.  

 Primeiro ano do ensino médio 

Preparando para o Mercado de Trabalho Rural – 
Português Instrumental 

 Ter idade mínima de 15 anos.  

 Primeiro ano do ensino médio 

Preparando para o Mercado de Trabalho Rural – 
Matemática Básica e Financeira  

 Ter idade mínima de 15 anos.  

 Primeiro ano do ensino médio 

Preparando para o Mercado de Trabalho Rural – 
Introdução à informática  

 Ter idade mínima de 15 anos.  

 Primeiro ano do ensino médio 

Preparando para o Mercado de Trabalho Rural – 
Metas e Rumos 

 Ter idade mínima de 15 anos.  

 Primeiro ano do ensino médio 

Educação Ambiental – Preservação de Recursos 
Hídricos 

 Ter idade mínima de 10 anos  

 Ensino fundamental incompleto 

Educação Ambiental – Impacto do uso Incorreto 
de Agrotóxicos  

 Ter idade mínima de 10 anos  

 Ensino fundamental incompleto  

Esporte e Lazer 

 
 
 

Favorecer a maior integração, 
espirito de equipe e disciplina, lazer, 

elevação da autoestima e o 
desenvolvimento físico e motor, além 

de estimular a manifestação de 
lideranças. 

 
 
 

Caminhada Ecológica   Sem limite de idade  

Passeio Ciclístico Ecológico   Sem limite de idade  
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Saúde 

Contribuir para o acervo do 
conhecimento, com desdobramento 

de suas práticas e atitudes, 
contribuindo para uma consciência 

sanitária, para um senso crítico, 
resultando em mudanças 

comportamentais significativas 
quanto ao processo saúde/doença. 

Palestra - Prevenção de Acidentes   Ter idade mínima de 10 anos 

  2 horas de duração 

Semana de Segurança e Prevenção de acidentes 
na área rural  

 Ter idade mínima de 14 anos  

Palestra - Doenças Crônicas não Transmissíveis  Ter idade mínima de 14 anos 

   2 horas de duração 

Palestra -  Doenças Transmissíveis  Ter idade mínima de 14 anos 

 2 horas de duração 

Palestra – Saúde Reprodutiva  Ter idade mínima de 12 anos  

 2 horas de duração  

Palestra – Saúde Materno-Infantil   Ter idade mínima de 14 anos 

 2 horas de duração 

Palestra – Saúde na Terceira Idade  Ter idade mínima de 14 anos 

 2 horas de duração 

Palestra – Saúde Bucal   Ter idade mínima de 12 anos  

 2 horas de duração  

Palestra – Violência Doméstica  Ter idade mínima de 14 anos  

 2 horas de duração 

 

 

 

 

 

 


