
CENTRO DE JUVENTUDE TECENDO O FUTURO 

 

ATIVIDADES  
Conforme solicitado, segue abaixo informações sobre a utilização dos espaços na 
unidade Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro - CATF, unidade que desenvolve os 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a Integração ao Mundo do 
Trabalho, nosso público são adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, este ano tivemos a 
expansão do Programa Meninas de Luz que atende adolescentes gravidas de 12 a 21 
anos. Ressalta-se que a família também participa das ações da unidade, por meio de 
algumas atividades, visitas, atendimentos e eventos comemorativos. 
A unidade oferta atividades educativas, esportivas, culturais, de lazer e integração ao 
mundo do trabalho por meio de cursos de qualificação profissional, assim as atividades 
são: Vôlei, Futsal, Basquete, Badminton, Dança, Oficina de Música, Biblioteca, Oficina de 
Artesanato e Material Reciclado, Oficina de Inclusão Digital, Cine Debates, rodas de 
conversa, passeios culturais e de lazer, acompanhamento psicossocial, além de cursos 
de qualificação para a inserção ao mercado de trabalho. 
 
Assim, o espaço do Auditório é utilizado para: 

 Cursos de Qualificação Profissional (adolescentes e jovens de 15 a 21 anos, 
gestantes e adultos - familiares dos inscritos); 

 Palestras, rodas de conversa e reuniões (adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, 
gestantes e adultos - familiares dos inscritos); 

 Cine Debates (adolescentes e jovens de 12 a 21 anos); 
 Apresentações Culturais e Eventos internos/externos (internos somente o 

público atendido adolescentes e jovens, nos externos a comunidade em geral 
da região). 

No espaço Quadra Esportiva: 

 Prática esportiva de Vôlei, Futsal, Basquete, Badminton, treinamento funcional 
(prática de iniciação esportiva - adolescentes e jovens de 12 a 21 anos); 

 Gincanas Educativas - (adolescentes e jovens de 12 a 21 anos); 
 Basquete sob cadeira de rodas (parceria com ADEFEGO - os atletas com 

necessidades especiais treinam na quadra de sexta a sexta no período noturno 
- 18h às 22h); 

 Apresentações culturais e Eventos: Comunidade em geral da região. 

No espaço da Piscina: 

 Natação, hidroginástica, treinamento - prática de exercícios de relaxamento 
(adolescentes/ jovens e gestantes de 12 a 21 anos); 



 Exercícios de relaxamento - gestantes de 12 a 21 anos e seus bebês de até 12 
meses de vida; 

 Hidroginástica: adultos - família dos adolescentes/jovens inscritos na unidade; 
 Competições: público que participará sera adolescentes e jovens 12 a 21 anos, 

com platéia em geral. 

 

RELAÇÃO DOS AMBIENTES 
Ambientes/equipamentos que precisam sempre de energia: 

 Sala da coordenação onde vai ficar o sistema de câmeras 
 Cozinha, geladeiras, freezer e fornos 
 Chuveiros do banheiro ao lado da quadra 
 Forno micro-ondas e geladeira na sala de amamentação 

 


