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ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA FLORESCER DURANTE O MÊS
DE ABRIL
Durante o mês de abril a equipe do Programa Florescer Maringá
continuou seu atendimento por meio de aulas online e atividades postadas na
plataforma, visando o desenvolvimento de seus beneficiários. Os temas
escolhidos para as aulas online partiram de necessidades evidenciadas pela
equipe pedagógica, bem como, por sugestão dos beneficiários. Para cada aula,
foi postado uma atividade na plataforma florescer.ga com objetivo de provocar
mais reflexões sobre o tema e exercitar a escrita e produção individual. Todas
as aulas foram gravadas e postadas no canal oficial do Youtube do programa
Florescer e na plataforma EaD.
Foram feitos ainda atendimentos presenciais com pais sempre que
necessário, atendimentos por meio de videoconferência, por WhatsApp
individual e nos grupos dos pais e das turmas.
Por meio de uma parceria com o banco Santander, o Florescer recebeu a
doação de 30 cestas básicas, as quais estão sendo entregues mensalmente
para as famílias.
O Florescer Maringá permanece ativo e presente tanto na vida dos seus
beneficiários, quanto de todas as famílias atendidas.
PROJETO HORTA FLORESCER
Durante o mês de abril, o programa Florescer iniciou um projeto voltado
ao cultivo de verduras e temperos. O responsável pelo cultivo e cuidado com as
hortaliças foi o senhor José, que cuidou com muito carinho. As verduras são
utilizadas no projeto Sabor & Saúde, bem como, na alimentação dos
colaboradores. O projeto terá continuidade com a retomada das aulas, quando
os beneficiários serão os responsáveis por cuidar das plantas e estas serão
consumidas pelas próprias crianças e adolescentes do programa.

PROJETO PÁSCOA
A Páscoa é sempre uma data muito esperada pelas crianças. Enquanto uma
festa de origem cristã, comemora-se a ressureição de Jesus Cristo. Para festejar
esta data o programa Florescer preparou uma linda lembrança: um ovo de
chocolate e uma linda caixa decorativa. Também foi realizada uma aula online
onde refletimos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A lembrança foi entregue
nos pontos aos pais, após as crianças receberem, enviaram lindas fotos no
grupo da família.

PROJETO DIA MUNDIAL DO LIVRO
No dia 23 de abril comemora-se o dia Internacional do Livro. A equipe do
programa Florescer organizou uma ação muito especial. Visitamos os sebos da
cidade e pedimos doações de livros em bom estado de conservação e
recebemos uma quantidade considerável. Recebemos ainda, doações da
Comunidade Fraterna de Maringá e da Cordiolli Transportes.
Com os livros em mãos, preparamos um “marca páginas” artesanal com
o símbolo do programa e fizemos lindas embalagens. A equipe procurou
escolher cada livro que foi doado conforme o gosto e personalidade dos
beneficiários, a fim que se interessassem ainda mais pela leitura.
Para marcar de forma positiva o momento, a equipe se fantasiou de personagens
de livros. A entrega foi regada de alegria e descontração.

PROJETO ANJOS DA SAÚDE: ATUANDO PARA SALVAR VIDAS
O projeto teve como objetivo valorizar os profissionais da saúde que
atuam na linha de frente no combate ao covid-19, dentre eles, médicos,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, zeladores, cozinheiros, serviços gerais,
enfim, todas as categorias envolvidas. Outro objetivo foi o de dar sentido de
utilidade às crianças no combate à pandemia, por meio da motivação destes
profissionais.
A ação iniciou com o pedido de autorização à gestora do UPA Zona Norte
para sua realização. Após esta etapa, foi feita uma aula sobre a importância
destes profissionais e foi dada a tarefa dos beneficiários escreverem cartinhas
com mensagens e desenhos de incentivo e motivação. Após a revisão de todas
as cartas, a equipe confecionou uma lembrança personalizada para cada
profissional, contendo o símbolo do programa e um chocolate.
Terminada esta fase, as lembranças foram entregues a gestora do UPA
– Alessandra e sua equipe, que ficou encarregada de distribuir aos demais
profissionais.
Foi um momento emocionante em que foi possível ver a alegria e o
sentimento de valorização despertado naqueles profissionais. Esta ação foi de
suma importância para o Florescer, uma vez que possibilitou ao programa dar
uma pequena contribuição no combate à pandemia, valorizando os profissionais
que atuam em nossa comunidade. O programa Florescer por meio da
coordenação, parabeniza a orientadora Gislayne que se dedicou muito para o
sucesso desta ação.

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE
ATIVIDADES

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas
Projeto: Amor Ágape
Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 07/04/21
Tema: Os ensinamentos presentes na Criação de todas as coisas
Objetivo: A aula teve como objetivo a apropriação de conhecimentos sobre o
Criacionismo, bem como, os valores presentes no ato da criação.
Descrição: A aula iniciou com a narração de um vídeo pela gestora do projeto.
O vídeo foi organizado pela orientadora Gislayne e traz imagens sobre como se
deu o processo da criação de tudo que existe, segundo o Criacionismo.
Calmamente, os beneficiários puderam compreender a ordem dos fatos
presentes na criação e a sabedoria divina. Após a narração, conversamos sobre
a principal missão que Deus às pessoas: Cuidar do próximo, da natureza e dos
animais, enfim, do planeta como um todo. Todos participaram da aula com
entusiasmo, fizeram colocações maravilhosas e indagações pertinentes. Após a
aula, foi postado uma atividade na plataforma de acordo dom o tema:

Os beneficiários tiveram a oportunidade de refletir sobre suas ações, o quanto
tem sido ou não responsáveis com sua família, amigos e natureza como um todo:

Foto da turma:

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas
Projeto: Amor Ágape
Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 07/04/21
Tema: O que vem depois? Finitude e Transcendência - diferentes concepções.
Objetivo: A aula teve como objetivo refletir acerca da vida e seus sentidos, bem
como, evidenciar diferentes abordagens sobre a finitude humana, visando a
desenvolver nos beneficiários a valorização da vida.
Descrição: Iniciamos a aula apresentando como as diferentes culturas e
religiões compreendem a vida e a Transcendência:

Após a explicação, no concentramos a compreender também como o
Cristianismo explica as duas situações, a fim de ampliar o conhecimento sobre
o tema.

De modo geral, a aula foi bastante participativa, os adolescentes se interessaram
pelo tema e contribuíram com informações e suas próprias visões sobre o
mesmo. Após a aula, foi postado uma atividade na plataforma, com o intuito de
possibilitar a expressão de todos.

Foto da Aula:

Projeto: Pré-Aprendizagem
Data: 13/04
Educadoras: Gislayne e Fátima
Tema: A arte de falar em público - parte 1
Objetivo: A aula teve como objetivo desenvolver a competência de falar em
público nos adolescentes do curso de pré-aprendizagem, visando contribuir para
a formação profissional.
Descrição: A aula iniciou com a reflexão sobre a importância da comunicação
para o desenvolvimento profissional.

Após, falamos sobre os principais medos que cercam a vida das pessoas, sendo
o medo de falar em público o primeiro no ranking, sobrepondo-se inclusive ao
medo da própria morte, segundo as últimas pesquisas científicas.

Discutimos ainda acerca da linguagem corporal, o quanto nosso semblante,
gestos, postura dizem sobre nossas atitudes e pensamentos mais do que nossas
palavras. O objetivo foi motivar a percepção consciente em relação a estas
questões.

A aula foi muito produtiva, nossos pré-aprendizes participaram das discussões e
se mostraram bastante interessados. Após a aula, foi postado uma atividade na
plataforma florescer.ga, com o intuito de praticar o que foi aprendido.

Data: 20/04
Educadoras: Gislayne e Fátima
Tema: A arte de falar em público - parte 2
Objetivo: Refletir sobre a importância da Inteligência Emocional para o processo
de comunicação, bem como, aprender a técnica Storyntelling.
Descrição: A aula iniciou com a apresentação da atividade que foi dada na
primeira aula para os pré-aprendizes, na ocasião, eles puderam atuar como
observadores de reações do corpo diante de diferentes emoções. Em seguida
discutimos sobre os três elementos fundamentais para o sucesso da
comunicação: Ideia; Narrativa; Paixão. Falamos ainda sobre a técnica
Storyntelling.

Para finalizar, discutimos sobre os pilares da Inteligência Emocional e o impacto
deles para uma comunicação efetiva.

Data: 27/04
Educadoras: Gislayne e Fátima
Tema: A arte de falar em público - parte 3
Objetivo: Aprender técnicas de apresentação em público: vocal; olhar,
comportamento.
Descrição: Aula iniciou com a apresentação da atividade pelos pré-aprendizes
seguido de feedback. Após esta etapa, refletimos sobre a técnica da voz, como
foco na importância do controle da respiração, das pausas, das sílabas tônicas,
velocidade e dos perigos do vício de linguagem.

Finalizamos o tema destacando a importância da simplicidade do discurso e da
motivação do apresentador.

PROJETO SABOR & SAÚDE
Ao longo do mês de abril o projeto Sabor & Saúde continuo a produzir kits de
alimentação saudável. Além dos kits, foram produzidos também bolos com
redução de açúcar e saladas de frutas e massas. O objetivo do projeto é angariar
recursos para a reforma do parque das crianças.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO

1- Gestão de Projetos: Teatro e Música
A gestão dos projetos de Teatro e Música se deram por meio de organização de
relatórios, compilação de documentos e prestação de contas junto a Secretaria
Especial da Cultura – Ministério do Turismo e a Secretaria da Fazenda.
2- Gestão da Plataforma
A coordenação atuou na gestão da plataforma oficial de ensino do Florescer:
florescer.ga: matriculou novos alunos e respondeu os fóruns sob sua
responsabilidade,

procurando

sempre

incentivar

a

participação

dos

beneficiários.
3- Gestão das aulas online
A gestão das aulas online ocorre por meio da participação da coordenação nas
mesmas, a fim de orientar beneficiários e educadores, sempre que necessário.
4- Gestão da Equipe
A coordenação atuou na gestão da equipe delegando atividades e
acompanhando-as, bem como aconselhando sempre que necessário.
5- Gestão de grupos de WhatsApp
Foi feita a gestão dos grupos de turma e dos pais dos beneficiários, publicando
mensagens diárias e averiguando a necessidade ajuda nas atividades postadas
na plataforma.

6- Gestão geral do Programa
Atuação na gestão geral do Programa, desde a elaboração de projetos, ofícios,
listas de compras e atividade correlacionadas, por exemplo: averiguação da
limpeza e organização do ambiente, cuidado com móveis e utensílios, sempre
buscando preservar o local e deixá-lo limpo e organizado.

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo
Redes Socias
Na página do facebook “Florescer Maringá” foram feitas publicações de
aniversariantes do mês, datas comemorativas, informativos de aulas e projetos
do programa. As artes postadas nas plataformas digitais, foram editas pela
Orientadora Gislayne e todas aprovadas pela Coordenadora Fátima Cristina.
No dia 01/04, publicação desejando feliz páscoa:

Dia 02/04, publicação de montagem do vídeo sobre a entrega dos ovos de
pascoa aos beneficiários:

Dia 05/04, publicação motivacional:

Foi elabora um Quiz, com objetivo de reforçar os laços com as famílias do
programa, e trazer conhecimento sobre o programa aos que não conheciam:

Quizz Florescer elabora por meio da ferramenta do google form:

Dia 09/04, compartilhamento da postagem do projeto de música:

Dia 16/04, publicação sobre a aula do projeto “Papo de psicóloga”:

Dia 19/04, publicação sobre as aulas online de ballet:

Dia 20/04, publicação sobre aula realizada do projeto “Conscientização para
vida”, referente ao dia do livro:

Dia 23/04, publicação da entrega realizada no dia do livro, onde tivemos a
oportunidade de presentear cada beneficiário com 1 livro:

Dia 30/04, publicação sobre a entrega da ação realizada “Anjos da saúde:
atuando para salvar vidas” e aniversariantes:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1 e Semente 2
Data: 01/04/21
Tema: O verdadeiro sentido da páscoa
Objetivo: Refletir sobre a mensagem escrita no cartão enviado para cada
beneficiário junto aos ovos de páscoa.
Descrição: Foi explicado o significado da mensagem do cartão de páscoa
entregue a eles. As crianças participaram falando sobre o sentido da páscoa
para cada um, compartilhando sentimentos e desta forma, possibilitando a
elaboração de conteúdos, socialização e reforço aos valores e premissas do
programa.
Foto da turma:

Data: 14/04/21
Tema: Qual seu medo?
Turma: Semente 1
Objetivo: Explorar os diversos tipos de medo possíveis para cada faixa etária,
possibilitar a elaboração do medo por meio do diálogo, oferecer um ambiente
acolhedor para que possam compartilhar os sentimentos e vivências no grupo e
fornecer recursos para superação dos medos.
Descrição: A aula foi realizada separadamente para cada turma, devido a faixa
etária das turmas, visto que cada fase possui seus medos próprios de acordo
com seu desenvolvimento e vivências. Foi elaborado um joguinho de cartas
online, com figuras que representavam alguns medos e possíveis formas de
superação. Todas as crianças participaram falaram sobre seus sentimentos e
medos, esse diálogo possibilitou a elaboração de conteúdos, empatia e
cooperação.
Foto da turma:

Data: 14/04/21
Tema: Qual seu medo?
Turma: Semente 2
Objetivo: Explorar os diversos tipos de medo possíveis para cada faixa etária,
possibilitar a elaboração do medo por meio do diálogo, oferecer um ambiente
acolhedor para que possam compartilhar os sentimentos e vivências no grupo e
fornecer recursos para superação dos medos.
Descrição: Foi utilizado um recurso lúdico online de joguinho de cartas online,
com figuras que representavam alguns medos e possíveis formas de superação.
Por meio do joguinho participaram falando sobre seus medos, possibilitando a
elaboração de conteúdos, empatia e cooperação.
Foto da turma:

Joguinho de cartas online, elaborado como recurso lúdico para aula:
1. Possíveis medos: médicos e enfermeiros (hospital), escuro, monstros,
corona

vírus

(medo

da

perca)

e

vilões.

2. Recursos para medo de hospital, médico e enfermeiros:


Conversar com um adulto que se sinta acolhido;



Ir ao médico (hospital) com um adulto próximo para se sentir cuidado;



Levar um brinquedo caso se sinta mais seguro.

3. Recursos para medo de escuro:


Ler um livro com uma história alegre antes de dormir;



Pensar coisas boas;



Ter uma lanterna por perto;



Se preferir dormir com um brinquedo favorito próximo.

4. Recursos para o medo de monstros, bicho papão ou personagens criados
para coagir as crianças a não desobedecer pais, a terem comportamentos
adequados:


Refletir que todos cometemos falhas e erramos, mas no geral não
erramos porque somos maus, mas porque somos humanos, desta forma
o monstro ou personagem criado não pode pegar porque nosso coração
é bom;



Temos um anjo da guarda que protege cada criança e Deus nos ajuda a
enfrentar os medos;



Todas as crianças devido a fase de desenvolvimento têm muita
imaginação, mais que o adulto, isso é muito bom para crescer e ser muito
inteligente, mas podem imaginar coisas que não são boas e pode não ser
real;



Podem ligar ou procurar um adulto pessoalmente, que se sinta acolhido,
podendo ser um professor, mãe, pai, tia, e falar sobre seu medo;



Procurar pensar em coisas boas, direcionar nossos pensamentos para
situações boas da vida.

5. Recursos para o medo do corona vírus (perca):


Ter todos os cuidados de higienização;



Procurar fazer atividades que tragam prazer e alegria;



Regar bons pensamentos, pois o futuro não podemos controlar, e o
presente é muito importante para construirmos boas memórias com as
pessoas que amamos.

6. Recursos para o medo de vilões, representados nos desenhos animados
e filmes:


Todos somos pessoas de coração bom, portanto como nos filmes e
desenhos sempre existe a possibilidade de ter um final feliz;



Cultivar boas ações e ter atitudes baseada nos valores nos fazem ser o
“mocinho” ou “mocinha” da nossa própria história.

Como atividade do conteúdo na plataforma, foi elabora um jogo de labirinto, com
perguntas

sobre

o

conteúdo

elaborado

em

aula:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1 e Semente 2
Objetivo: Fazer o fechamento do tema medo com leitura do livro “Tenho medo,
mas dou um jeito” (Ruth Rocha). Na aula anterior foi abordado sobre quais eram
seus medos e alternativas de superação, como finalização falamos sobre as
vivências e experiências de superação de seus medos.
Descrição: Nessa aula para finalização do tema foi feita com todos os alunos
juntos, realizado a leitura do livro “Tenho medo, mas dou um jeito” (Ruth Rocha)
e tiveram a oportunidade de participarem falando sobre suas vivências de
superação. Foi oferecido escuta e acolhimento, o ambiente da troca de
experiências propicia empatia, elaboração das estratégias de superação,
autoestima, socialização e elaboração de conteúdos internos.
Foto da turma:

Para finalização da atividade na plataforma, foi feito um vídeo do livro “Fantasma
existe?” (Ruth Rocha), na voz da educadora Gislayne e solicitado um desenho
como estratégia de elaboração do medo.
Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Sementes 3 e 4
Objetivo: Finalizar o tema autoestima com uma atividade prática: “Band-Aid da
autoestima”, para fixação do tema.
Descrição: Foi solicitado fazerem uma listagem com 5 qualidades, o momento
propiciou o diálogo, empatia e cooperação, alguns colegas tiveram dificuldade
em achar suas qualidades e receberam a ajuda do grupo para identificar. Essa
listagem serve como band-aid para situações que ocorrem no dia a dia e que
ferem nossa autoestima. O diálogo, proporcionou desenvolvimento pessoal,
empatia, colaboração, fortalecimento de vínculo e do grupo.
Foto da turma:

Como atividade na plataforma, foi elaborado um questionário no google forms,
com objetivo de promover autoestima, autoconhecimento e autoconfiança:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 06/04/21
Objetivo: Finalização do tema autoconhecimento, com uma atividade prática:
“Band-Aid da autoestima”, para fixação do tema.

Descrição: Foi solicitado fazerem uma listagem com 5 qualidades, essa
listagem serve como band-aid para situações que ocorrem no dia a dia e que
ferem nossa autoestima. Outra listagem de maus pensamentos que surgiram
durante a avaliação das suas qualidades, caso tenha surgido, no final é solicitado
para rasgá-la, tendo em vista que não serve para construir nada positivo. A
atividade proporcionou empatia, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da
autoestima.

Foi

utilizado

o

vídeo

“Pílulas

da

autoestima”

https://www.youtube.com/watch?v=S5PotZWSVFU&t=23s.
Foto da turma:

Como atividade de finalização na plataforma, foi realizado um formulário no

google forms, o “Curtigrama”:

Projeto: Orientação psicológica
Psicóloga e educadora: Gislayne Lobo
Foram realizados alguns atendimentos online individual, com objetivo de
fornecer acolhimento e orientação. Cada adolescente possui demandas próprias
da fase e contextos singulares, o atendimento individual possibilita a escuta
terapêutica, identificação de demandas, fortalecimento de vínculo e a orientação
psicológica.

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1

Data: 05/04/21
Tema: Organização e Responsabilidade
Objetivo: Valorizar ações de cooperação e solidariedade desenvolvendo
atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando vivências; explorar elementos
de músicas para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu
conhecimento do mundo.
Descrição: A aula foi maravilhosa, as crianças demostraram grande interesse
sendo muito participativas, contribuindo e compartilhando experiências e
opiniões diversas.
Foto da turma:

Data: 12/04/21
Tema: Alimentação Saudável – Equilíbrio
Objetivo: Incentivar aos bons hábitos alimentares; identificar as preferências
alimentares das crianças; explicar sobre a importância de uma alimentação
balanceada.
Descrição: A aula foi maravilhosa, contou com a participação da Coordenadora
que muito contribuiu com os ensinamentos passados as crianças. A turma se
manteve

interessada

do

começo

ao

fim,

fizeram

várias

argumentações, participando da aula de modo efetivo e contagiante.
Foto da turma:

perguntas,

Data: 19/04/21
Tema: Dia Mundial do Livro
Objetivo: Favorecer a aprendizagem em outras áreas de conhecimento;
despertar e incentivar o interesse pela leitura; formar leitores no ambiente
escolar.
Descrição: A aula foi incrível, as crianças adoraram, participaram muito,
disseram ter aprendido várias curiosidades sobre os autores comentados, se
mostraram interessadas o tempo todo, se divertiram com os episódios
apresentados e o mais importante é que com certeza foi atingido o objetivo de
os incentivarem a ler pois, a curiosidade foi despertada neles.
Foto da turma:

Data: 26/04/21
Tema: Não faço com os outros o que não quero para mim - Empatia e
Bullying
Objetivo: Compreender as mudanças tecnológicas da sociedade; identificar os
riscos existentes na internet; aprender como sair desses riscos.
Descrição: A aula foi incrível, as crianças se mostraram muito interessadas,
foram maravilhosamente participativas, compartilharam suas experiências e
deram um show de cidadania e humanidade diante do tema abordado.
Foto da aula:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4

Data: 05/04/21
Tema: Autocuidado
Objetivo: Compreender o que é autocuidado; aprender a importância de praticar
o autocuidado; entender a importância das campanhas publicitárias para com o
assunto ‘autocuidado.’
Descrição: A aula foi reflexiva e prazerosa, fez com que a turma repensasse e
compartilhasse

seus

variados

pontos

de

vista

sobre

o

assunto,

compreendessem a importância de se amarem e se valorizarem a fim de
cuidarem mais de si próprios de maneira que englobe o corpo e a mente. A turma
demonstrou grande satisfação ao término da aula.
Foto da turma:

Data: 12/04/21
Tema: Responsabilidade Pessoal
Objetivo: Discutir sobre o fato de que na vida, a todo o momento, queiramos ou
não, conscientes ou inconscientes, por ação ou omissão, estamos sempre
fazendo escolhas;
A importância de procurar ser consciente das escolhas que fizemos e estamos
fazendo, sendo de nossa responsabilidade o curso de nossas vidas;
Planejar, intervir e mudar a trajetória que a vida pessoal, escolar e profissional
tem tomado.
Descrição: A aula foi maravilhosa, muito reflexiva. Os adolescentes são sempre
muito interessados e contribuem com suas experiências de vida, poucas, porém
sempre relevantes. São uma turma bastante inteligente e participativa.
Foto da turma:

Data: 19/04/21
Tema: Dia Mundial do Livro
Objetivo: Favorecer a aprendizagem em outras áreas de conhecimento;
despertar e incentivar o interesse pela leitura; formar leitores no ambiente
escolar.
Descrição: A aula foi muito bacana, os adolescentes puderam aprender mais
sobre a data, também sobre curiosidades dos autores citados. Puderam também
compartilhar sugestões de livros já realizadas por eles incitando assim o
incentivo a leitura. De modo geral todos aproveitaram a aula de forma positiva,
estando prontos para aprender sempre mais.
Foto da turma:

Data: 26/04/21
Tema: A internet, Eu e a Sociedade. O que está mudando?
Objetivo: Compreender as mudanças tecnológicas da sociedade; identificar os
riscos existentes na internet; aprender como sair desses riscos.
Descrição: A aula foi muito boa, os adolescentes foram bem participativos, o
assunto era de muito interesse deles. Puderam compartilhar variados pontos de
vista e aprender novas formas de utilizar a internet de modo seguro.
Foto da aula:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Bruna Thaís Gonçalves
Turmas: 1 e 4
Data: 07/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA CLARA LOPES
Período: 08:00 – 09:50
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária Ana
Clara da turma 1, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos
juntas as lições de Português, Matemática, História e Geografia. As atividades
foram todas concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 07/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: RAFAELLA PEGORARO
Período: 10:50 – 11:50 / 13:20 – 14:20
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária
Rafaella, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas as
lições de Português e Matemática. As atividades foram todas concluídas de
forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 07/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 15:20 – 17:20
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de Educação Física. As atividades foram todas concluídas de forma
satisfatória, João é uma criança inteligente, dinâmica e muito comunicativa.
Foto da aula:

Data: 08/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 07:40 – 09:40
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de História, Português e Matemática. As atividades foram todas
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 08/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas as
lições de Arte e Inglês. As atividades foram todas concluídas de forma
satisfatória. Júlia é uma criança muito esperta e inteligente, tem pouquíssima
dificuldade em relação aos conteúdos.
Foto da aula:

Data: 08/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: DAVI GOIS
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi, a
fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as lições de
Português, História e Geografia. As atividades foram todas concluídas de forma
satisfatória.
Foto da aula:

Data: 09/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 09:50 – 11:50
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de Português, História, Ciências, Geografia e Inglês. As atividades foram
todas concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 09/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas as
lições de Português, Matemática. História, Ciências e Geografia. As atividades
foram todas concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 09/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: DAVI GOIS
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi, a
fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos várias lições
de alfabetização – Vogais A, E, I, O, U. As atividades foram todas concluídas de
forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 14/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 10:30 – 11:50
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos uma
sondagem de Língua Portuguesa. João foi muito bem, teve bem poucas
dificuldades.
Foto da aula:

Data: 14/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas
algumas lições de Português e Matemática. As atividades foram todas
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 15/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 8:30 – 10:30
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos uma
sondagem de Matemática e também uma produção textual. João hoje se
manteve muito distraído, aparentava estar ansioso com a comemoração do
aniversário de um primo, por esse motivo apresentou dificuldades relevantes ao
realizar as atividades.
Foto da aula:

Data: 16/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 8:30 – 10:30
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos
atividades de Português, Geografia e História, todas concluídas de forma
satisfatória.
Foto da aula:

Data: 22/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas
algumas lições de Ciências, História, Educação Física e Inglês. As atividades
foram todas concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 23/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 9:50 – 11:50
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos
atividades de Geografia, Inglês e Arte. Todas concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 23/04/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: DAVI GOIS
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi,
a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos várias lições
de alfabetização, coordenação motora e medidas de comprimento. As atividades
foram finalizadas de maneira excelente, Davi estava muito concentrado e
animado, o que fez com que as atividades tivessem maior impacto na sua
aprendizagem.
Foto da aula:

Educadora Social: Anny Caroline Botelho
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 2
DATA: 05/04
TEMA: MEDOS
DESCRIÇÃO:
A educadora iniciou a aula fazendo a definição de medo, explicando e
dando exemplos de situações. Na sequência, deu voz aos beneficiários, com
questionamentos e ouvindo suas experiências, e por fim leu a história “tenho
medo, mas dou um jeito”. Nesta aula, os beneficiários participaram bastante,
falaram muito sobre o tema e apresentaram suas experiências, desta forma, os
objetivos foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 12/04
TEMA: EMPATIA
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com a educadora falando sobre as câmeras, em seguida,
explicou o tema, seu significado e mostrando imagens para ilustrar melhor e
colaborar

no

compreendimento

do

tema.

Em

seguida,

realizou

os

questionamentos e deu voz aos alunos, os quais aparentaram entender o
assunto e participaram bastante da aula respondendo as perguntas e
colaborando com o assunto, a aula foi finalizada com a história da chapeuzinho
vermelho ao contrário, para trabalhar a empatia. Desta forma, os objetivos foram
atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 19/04
TEMA: DIA DO LIVRO
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com a educadora contando a história do dia do livro, e
falando brevemente sobre os autores que inspiraram esse dia. Na sequência,
apresentou o vídeo “Osório não quer doar os livros” com o objetivo de
compreenderem a importância da leitura, depois realizou os questionamentos e
ouviu os beneficiários, que se mostraram participativos e interessados pelo tema,
apresentaram suas respostas e opiniões sobre o assunto. A educadora finalizou
explicando os benefícios da leitura para os indivíduos, desta forma, os objetivos
foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 26/04
TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com uma música para levantar o astral, em seguida a
educadora falou sobre o equilíbrio e alimentação saudável, e questionou os
beneficiários se já haviam comido algo saudável hoje. Na sequência mostrou
alguns alimentos saudáveis e outros menos saudáveis para que eles
mostrassem seus gostos e interesses, concluiu a aula com um vídeo sobre
vitaminas e falando sobre o equilíbrio na alimentação. Os beneficiários foram
bastante participativos, se expressaram sobre o tema e mostraram suas
opiniões, precisei chamar a atenção para câmeras desligadas, porém os
objetivos foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

Educadora Social: Anny Caroline Botelho
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 3
DATA: 05/04
TEMA: USO DA INTERNET
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com a educadora falando sobre a participação nas aulas
e nas atividades da plataforma, na sequência falou sobre a história do
computador e mostrou imagens sobre a evolução deste aparelho. Finalizou
falando sobre o uso indevido da internet e as fake News, explicando as formas
de combatê-la. Os beneficiários ouviram com atenção, Lavínia e João Gabriel
foram muito participativos e colaboraram com a aula, desta forma, os objetivos
foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 12/04
TEMA: RESPONSABILIDADE
DESCRIÇÃO:
A educadora iniciou a aula explanando o tema, mostrando primeiramente
uma imagem para análise, explicando o significado do assunto e o motivo pelo
qual estávamos estudando-o, em seguida mostrou a música “Escolhas” para a
discussão e por fim o texto “Papo Reto”, para concluir o assunto com uma
reflexão. Alguns beneficiários foram participativos, outros menos, João Gabriel
contribui muito com a aula, desta forma os objetivos foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 19/04
TEMA: DIA DO LIVRO
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com a educadora contando a história do dia do livro, e
falando brevemente sobre os autores que inspiraram esse dia. Na sequência,
apresentou

o

vídeo

“Livros

para

adolescentes”

com

o

objetivo

de

compreenderem a importância da leitura e anotarem dicas de livros legais para
a idade deles, depois realizou os questionamentos e ouviu os beneficiários,
Lavinia, João Gabriel e Murilo participaram bastante, desta forma, os objetivos

foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

DATA: 26/04
TEMA: PRECONCEITO
DESCRIÇÃO:
A aula se iniciou com a educadora explicando a definição do tema
“preconceito” e colocando em situações do dia, para que os beneficiários
compreendessem melhor. Em seguida, apresentou a música “mão da limpeza”
e leu para os alunos a análise do autor sobre a música, para que acontecesse
uma reflexão sobre o ditado popular o qual a música se refere. Por fim, realizou
os questionamentos e ouviu os relatos e opiniões dos beneficiários sobre o tema,
Ana Clara, Lavínia e Heloisa foram bastante participativas, aparentemente os
alunos compreenderam o tema, desta forma os objetivos foram atingidos.
FOTO DA TURMA:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Anny Caroline
Turmas: 2 e 3
DATA: 07/04
ATENDIMENTO INDIVIDUAL GUILHERME K.

O beneficiário solicitou reforço para atividades que apresentou
dificuldades, foram poucas atividades, de língua portuguesa, visto que o aluno
está fazendo aos poucos. O beneficiário precisou do auxílio da educadora,
porém apresentou melhora no conteúdo, desta forma os objetivos foram
atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA VITÓRIA

O atendimento ocorreu devido a dúvidas nas atividades da escola, as
quais a educadora auxiliou a beneficiária, foi tudo bem, ela foi atenciosa e
esperta. Num segundo momento tiramos dúvidas de matemática e resolvemos
alguns exercícios, os objetivos foram atingidos, com grande compreensão do
conteúdo, segundo a beneficiária.

08/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária apresentou necessidade de reforço devido as atividades da
escola, tem dificuldades ainda em leitura, escrita cursiva e algumas operações
matemáticas, porém é muito interessada nos assuntos e quer de fato, aprender.
As atividades do dia foram concluídas em 2 horas de aulas, a beneficiária
realizou tudo de forma esforçada, dessa forma os objetivos foram concluídos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA LOPES

A beneficiária realizou as atividades de educação física da escola,
realizou com certa facilidade, aparentemente compreendeu os temas e fez as
atividades com bastante autonomia.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE GABRIEL

O beneficiário apresenta dificuldades em matemática, em relação a
estrutura da conta e precisa de auxílio em todas as atividades. Porém, com a
ajuda da educadora ele realiza as atividades devagar, desta forma os objetivos
foram atingidos.

09/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA PEGORARO (MANHÃ)

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora. Estava um pouco mais agitada comparado ao
normal, porém conseguiu realizar algumas atividades, desta forma os objetivos
foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA LOPES

A beneficiária apresentou necessidade de reforço para as atividades
escolares, porém apresentou certa autonomia, precisando apenas de alguns
comandos da educadora, conseguiu terminar português e matemática, com boa
desenvoltura. Desta forma, os objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE GABRIEL

O beneficiário precisou de auxílio nas atividades da escola, apresenta
dificuldade principalmente em matemática, precisa de ajuda da educadora e de
alguém por perto, porém se esforça para fazer tudo e, aparentemente,
compreende os conteúdos, desta forma, os objetivos foram atingidos.
14/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora, é bastante esforçada e motivada, procura
realmente aprender em cada atividade, desta forma os objetivos foram atingidos.

15/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora, tem mais facilidade em outras disciplinas, é
bastante esforçada e motivada, procura realmente aprender em cada atividade,
desta forma os objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária apresenta bastante autonomia, consegue fazer muitas
atividades sozinha, possui um pouco de dificuldade em matemática, porém
consegue fazer com o auxílio da educadora, apresentou bastante rendimento
nesta aula, desta forma os objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE GABRIEL

O beneficiário precisa de auxílio para realizar as atividades da escola,
porém apresenta bastante facilidade em grande parte dos conteúdos, lê muito
bem para a idade, apresenta maior dificuldade em matemática, mas consegue
fazer com a ajuda da educadora, apresentou bastante rendimento nesta aula,
realizando boa parte das atividades, desta forma os objetivos foram atingidos.
16/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora, tem mais facilidade em outras disciplinas, é
bastante esforçada e motivada, procura realmente aprender em cada atividade,
desta forma os objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária apresenta bastante autonomia, consegue fazer muitas
atividades sozinha, possui um pouco de dificuldade em matemática, porém
consegue fazer com o auxílio da educadora, desta forma os objetivos foram
atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE GABRIEL

O beneficiário precisa de auxílio para realizar as atividades da escola, porém
apresenta bastante facilidade em grande parte dos conteúdos, lê muito bem para
a idade, apresenta maior dificuldade em matemática, mas consegue fazer com
a ajuda da educadora, apresentou bastante rendimento nesta aula, realizando
boa parte das atividades, desta forma os objetivos foram atingidos

22/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária apresenta bastante autonomia, consegue fazer muitas
atividades sozinha, possui um pouco de dificuldade em matemática, porém
consegue fazer com o auxílio da educadora, desta forma os objetivos foram
atingidos, a aula foi de 1h, devido a entrega dos livros.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora, tem mais facilidade em outras disciplinas, é
bastante esforçada e motivada, procura realmente aprender em cada atividade,
desta forma os objetivos foram atingidos, a aula foi de 1h devido a entrega dos
livros.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE

O beneficiário precisa de auxílio para realizar as atividades da escola,
porém apresenta bastante facilidade em grande parte dos conteúdos, lê muito
bem para a idade, apresenta maior dificuldade em matemática e autonomia com
as outras disciplinas, mas consegue fazer com a ajuda da educadora, desta
forma os objetivos foram atingidos, a aula foi de 1h devido a entrega dos livros.
23/04/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

A beneficiária precisou de atendimento para realizar as atividades da
escola, apresenta maior dificuldade em língua portuguesa, porém consegue
fazer com o auxílio da educadora, tem mais facilidade em outras disciplinas, é
bastante esforçada e motivada, procura realmente aprender em cada atividade,
desta forma os objetivos foram atingidos, parou algumas vezes para organizar
coisas para a aula.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE

O beneficiário precisa de auxílio para realizar as atividades da escola,
porém apresenta bastante facilidade em grande parte dos conteúdos, lê muito
bem para a idade, apresenta maior dificuldade em matemática e autonomia com
as outras disciplinas, mas consegue fazer com a ajuda da educadora, desta
forma os objetivos foram atingidos, precisei chamar a atenção para que ele
prestasse atenção
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária apresenta bastante autonomia, consegue fazer muitas
atividades sozinha, possui um pouco de dificuldade em matemática, porém
consegue fazer com o auxílio da educadora, desta forma os objetivos foram
atingidos.

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 09/04

Tema: Alongamento e Iniciação ao ballet (conceitos e pequenos saltos).
Objetivo: Movimentar o corpo por meio de alongamentos e trabalhar alguns
passos introdutórios ao ballet – salté e echappé salté.
Descrição: A aula foi iniciada com aquecimento, preparando o corpo para se
movimentar e fortalecendo os músculos. A segundo parte da aula foi dedicada a
relembrar os passos e conceitos aprendidos até então: andedan e endehor;
posições dos pés (somente até a terceira); posições dos braços; e Demi Plié, e
ensinar o Salté e o Echappé, que são pequenos saltos. Os exercícios foram
realizados sem grandes dúvidas e, inclusive, com a turma 2 foi possível passar
como desafio a execução do Changement, que consiste em um pequeno salto
trocando as pernas. Ao final da aula todos haviam conseguido realizar o desafio.
Foto da turma:
Turma 01:

Turma 02:

Data: 16/04
Tema: Alongamento e Iniciação ao ballet (conceitos e pequenos saltos).
Objetivo: Continuar trabalhando os passos aprendidos na aula anterior e
acrescentar o Pas de Chat.
Descrição: Dando continuidade à aula anterior, a aula de hoje prosseguiu com
pequenos saltos. Foram relembrados as posições dos pés e os saltos
aprendidos: Sauté, Échappé Sauté e Changement (esse somente com a
turminha 2) e acrescentado o Pas de Chat, que em português significa passo do
gato. O Pas de Chat foi ensinado andedan (utilizando a sexta posição dos pés)
e endehor (utilizando a primeira posição dos pés) e foi executado sem muita
dificuldade por ambas as turmas.

Foto da turma:
Turma 01:

Turma 02:

Data: 23/04
Tema: Alongamento e Iniciação ao ballet (conceitos e pequenos saltos).
Objetivo: Relembrar os saltos da aula passada, acrescentando para a turma 1
o Changement e para a turma 2 realizar a execução com braços.
Descrição: A aula foi iniciada com aquecimento, seguindo para a segunda parte

da aula, onde foi relembrado os conceitos da aula anterior, treinando a execução
dos saltos e a coordenação motora para execução do Pas de Chat. Com a turma
2, o Salté e o Echappé Salté foram executados com a utilização dos braços.
Foto da turma:
Turma 01:

Turma 02:

Data: 30/04
Tema: Iniciação ao ballet (pequenos saltos e coordenação motora).

Objetivo: Turma 1 ensinar o changement e turma 2 relembrar o pas de chat e
acrescentar braços;
Descrição: Iniciada com um aquecimento, a aula prosseguiu relembrando as
posições dos braços, as posições das pernas e explicando a transição de uma
posição para outra, para execução do demi plié. Os saltos também foram
relembrandos, acrescentando para turma 1 o Changement e para a turma 2 a
execução do Pas de Chat com os braços. O alunos conseguiram realizar os
exercícios sem muita dificuldade e, inclusive, na turma 2 houve uma troca de
ensinamentos entre eles.
Foto da turma:
Turma 01:

Turma 02:

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 09/04
Tema: Alongamento e flexibilidade
Objetivo: Aula de alongamento com enfoque em flexibilidade
Descrição: Primeiro momento da aula foi destinado ao aquecimento e
alongamento do corpo, partindo, então, para o segundo momento, com
exercícios de aberturas, jogadas de pernas, fortalecimento de coluna, entre
outros. Encerrando a aula com relaxamento e exercícios de respiração.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 16/04
Tema: Alongamento e mobilidade
Objetivo: Aula de alongamento com enfoque em mobilidade
Descrição: A aula foi iniciada com um aquecimento leve, seguindo para
exercícios de alongamento (sem forçar a flexibilidade) e mobilidade (ombros,
quadil etc.), começando pelos membros superiores e seguindo até chegar aos
membros inferiores. Encerrando a aula com relaxamento.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 23/04
Tema: Alongamento e fortalecimento
Objetivo: Movimentar o corpo por meio de alongamentos e exercícios de
fortalecimento de pernas e abdômen.
Descrição: Aula se iniciou com aquecimento do corpo, iniciando pela cabeça
até chegar aos membros inferiores, partindo para exercícios de fortalecimento,
sendo um deles a repetição do demi plié. Para este exercício foi ensinado as
posições dos braços, utilizando a segunda posição durante a execução.
Encerrando a aula com um relaxamento.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 30/04
Tema: Alongamento, flexibilidade e iniciação ao ballet
Objetivo: Movimentar o corpo por meio de alongamentos e melhorar a
flexibilidade de pernas e coluna e ensinar posições dos pés (até a terceira), o
demi plié, o salté e o echappé salté.
Descrição: Aula se iniciou com aquecimento do corpo, iniciando pela cabeça
até chegar aos membros inferiores, seguindo para alongamento, não muito
puxado, partindo para um terceiro momento de aula, em que foi ensinado as

posições dos pés (até a terceira), a execução correta do demi plié em todas
essas posições e o conceito e a execução dos pequenos saltos: Salté e Echappé
Salté.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Projeto: Florescer na Música – Violoncelo
Educador Social: Pâmela Prado
Pronac 194174
Data: 06/04/2021
Objetivo: Mostrar aos alunos que é possível tocar vários estilos musicais no
violoncelo, além do erudito.
Descrição: Iniciei a aula conversando com os alunos sobre quais estilos
musicais eles preferem, quais já escutaram no violoncelo, quais as espectativas
de escutar outros estilos tocados pelo cello. Mostrei vídeos que mostram os
seguintes estilos musicais tocados no violoncelo: pop, samba, rock, tango,
contemporâneo, hip hop. Após os vídeos conversamos sobre as impressões que
os alunos tiveram, se era o que eles esperavam ou se surpreederam.
Foto da turma:

Data: 13/04
Tema: Estilos musicais no violoncelo
Objetivo: Continuação do tema da aula passada, mostrar a diversidade de
estilos musicais que podem ser tocados com o violoncelo.
Descrição: Após relembrar os estilos musicais que vimos na aula passada,
apresentei mais alguns vídeos com estilos musicais diferentes tocados no
violoncelo, indie, pop, eletrônica, baião, celta, gospel. Entre um vídeo e outro
conversamos sobre o que os alunos acharam, se já escutaram esses estilos
musicais, se já imaginaram escutar os mesmos tocados no violoncelo. No final
da aula, passei uma tarefa para os alunos, cada um deve procurar uma música
da sua banda, cantor(a), música favorita, tocada no violoncelo. Finalizamos com
a foto da aula.
Foto da turma:

Data: 20/04/21
Tema: Documentário "Índio de Casaca" - Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Objetivo: Mostrar a história e personalidade do grande compositor brasileiro
Heitor Villa Lobos. Mostrar aos alunos a importância de conhecer a história dos
compositores para compreender melhor suas composições.
Descrição: Iniciamos a aula com uma apreciação musical, usando o vídeo
escolhido pela aluna Ana Paula, referente a tarefa passada na última aula, ela
escolheu sua música preferida e achou um arranjo dela sendo executada por um

quinteto de cordas e piano. Conversarmos sobre o vídeo, expliquei o que era um
arranjo musical, como a melodia e harmonia é dividida entre os instrumentos do
vídeo utilizado. Após a apreciação musical, demos introdução ao “Documentário
"Índio de Casaca" - Heitor Villa-Lobos (1887-1959)”, antes de iniciar o
documentário expliquei um pouco sobre o compositor e apresentei um vídeo de
uma das suas composições “O Trenzinho do Caipira” interpretado por Antônio
Meneses e Cristian Budu.
Foto da turma:

Data: 27/04
Tema: Apreciação Musical Heitor Villa-Lobos
Objetivo: Como apoio ao documentário sobre o compositor Heitor Villa-Lobos,
nessa aula mostrei duas de suas peças:


Bachianas Brasileiras No. 1 • Villa-Lobos interpretado pelos violoncelos
da Berlin Philharmonic;



O Canto do Cisne Negro • Villa-Lobos, interpretada por Antonio Meneses
e Cristian Budu;

O objetivo incentivar os alunos a escutarem e conhecerem mais as composições

desse compositor brasileiro, a identificar o que ele quis passar com suas
músicas. Ensinar também os alunos a escutar e observar os detalhes musicais,
a presença de palco, gestos e conexão dos músicos entre o início e fim dos
movimentos
Descrição: No início da aula relembramos o conteúdo que começamos a ver na
aula passada sobre o compositor brasileiro Heitor Villa Lobos. Nessa aula
trabalhamos com dois vídeos de apreciação musical, duas peças do compositor,
a primeira obra tem três movimentos, aproveitamos para observar também o
gestual dos músicos entre o início e fim de cada movimento, conversamos sobre
o porque de cada movimento ter um nome diferente. A segunda peça é
interpretada por um violoncelo e piano, além da música, os alunos ficaram
curiosos com a presença de mais uma pessoa perto do piano, então expliquei o
motivo de ter um músico ao lado do pianista, para virar as páginas da partitura
do pianista.
Foto da turma:

