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REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

A partir do dia 06 de abril os colaboradores do programa Florescer tiveram uma adequação na
jornada de trabalho que passou a ser de 22 horas semanais, enquadrando-se no Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda MPV 936. Assim, o atendimento às crianças e famílias passou a
ser realizado entre 8:00h e 12:00h.

ATIVIDADES NA PLATAFORMA FLORESCER EAD

Entre 15 de abril e 30 de maio foram realizadas atividades na plataforma Moodle do Florescer,
visando dar continuidade ao atendimento das crianças, adolescentes e famílias atendidos pelo programa,
mantendo além do vínculo, uma rotina de estudos. Em complemento à plataforma, os beneficiários também
foram acolhidos em grupos de WhatsApp específicos de turmas, bem como por atendimentos individuais
sempre que foi necessário.
PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A VIDA
No projeto de Conscientização para a Vida, foram trabalhados temas relevantes com o objetivo de
desenvolver valores e virtudes necessárias ao bom convívio social e a formação para o trabalho, tais como:
Amizade, União, Empatia, Honestidade, Responsabilidade, Cooperação, Medo, dentre outros.
Os temas foram explorados por meio de diferentes metodologias como vídeos, narrativas, poesias,
histórias, brincadeiras e jogos educativos.
Com a turma “Semente 1”, o tema Amizade ganhou o colorido de um peixinho chamado Arco-íris,
que por se achar mais belo dos que os outros peixes, tornou-se esnobe e perdeu todos os amigos. Ao se
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ver sozinho e triste, o protagonista da história busca se redimir dividindo suas escamas coloridas com os
outros peixes.
O objetivo da atividade foi de evidenciar a importância da humildade, partilha, solidariedade e
compreensão para cultivar boas amizades.
A aula contou com recursos de transcrição e vídeo da história pela, tornando-a lúdica e interativa para
os pequenos.

Como atividade prática, foi solicitado uma produção textual sobre o que é ser amigo. As crianças
escreveram lindos textos, evidenciando excelente assimilação do conteúdo.
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Com a turma “Semente 2” o tema “Medo” foi trabalhado por meio da história Chapeuzinho
Amarelo, visando auxiliar as crianças a identificar seus medos e superá-los. Publicado pela primeira
vez em 1979, Chapeuzinho Amarelo é uma história infantil escrita por Chico Buarque com
ilustrações de Ziraldo que conta a história de uma jovem menina que tinha medo de tudo e acabou
se privando de uma série de aventuras até finalmente ganhar coragem para aproveitar o mundo.
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Após assistirem vídeo-narração, foi solicitado aos beneficiários a reescrita da história, porém,
apresentando a chapeuzinho como uma menina corajosa que enfrenta seus medos, bem como a
produção do chapeuzinho amarelo da protagonista. A produção do chapéu deviria ser realizada
junto a família, a fim de buscar maior participação destas nas atividades do programa.
O resultado foi excelente, as crianças evidenciaram a compreensão da história e atividade,
produziram textos de superação e aventura, uma delas enviou inclusive, a foto do chapeuzinho que
fez com a família.
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A “Semente 3” estudou o tema Cooperação por meio do filme Corrente do Bem, o qual conta
a história de um professor que faz um desafio aos seus alunos: que criassem algo que pudesse
mudar o mundo. Então, um de seus alunos cria um jogo, chamado "pay it forward", onde a cada
favor recebido por uma pessoa deveria ser retribuído a outras três. O filme possui uma narrativa
surpreendentemente, pois, todos que participaram do jogo encontraram um novo sentido em suas
vidas.
Após ver o filme, foi solicitado que os beneficiários escrevessemm uma história envolvendo a
cooperação e que apresentasse situações em que a união e amizade fossem essenciais.
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Com a turma dos adolescentes, Semente 4, o tema Autoestima foi abordado por meio de um
poema. O objetivo foi o de contribuir para o desenvolvimento do amor próprio tendo em vista as
situações de bullying e desvalorização enfrentadas por eles em suas vidas.

7

Após a leitura do poema, os beneficiários escreveram suas interpretações sobre ele, alguns
explicitaram as situações de desvalorização já vivenciadas.
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PROJETO APOIO A ESCOLARIZAÇÃO

No projeto de Apoio a Escolarização foram estudados conteúdos de Língua Portuguesa e
Matemática, separados conforme idade e nível de escolarização dos beneficiários. A metodologia
foi bastante diversificada, constituindo-se de jogos educativos, lista de exercícios, videoaulas,
gincanas de matemática, produções textuais, dentre outros. Foram abertos fóruns em todas as
atividades, para que os beneficiários pudessem demonstrar o que aprenderam com a aula. É
importante destacar que para as atividades de lista de exercícios, utilizou-se o fórum de P e R
(Perguntas e Respostas) a fim de evitar a simples cópia, de modo que somente quando o
beneficiário postava sua resposta é que podia visualizar as respostas de seus colegas de turma.

Jogo educativo Língua Portuguesa Semente 1
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Lista de situações problema Semente 2

Resposta de dois dos beneficiários no fórum:
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Mediante as postagens dos beneficiários, foi observado a dificuldade na utilização dos
sinais de pontuação, deste modo, a coordenação solicitação aos educadores que disponibilizassem
aulas sobre o tema a todas as turmas.

Após assistirem a videoaula, realizaram atividades de pontuar textos, dando sentido
as ações:
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Agora é com você! A frase abaixo não apresenta nenhum sinal de pontuação,
reescreva essa frase com a pontuação correta, apresentando o sentido de que o
sobrinho receberá a fortuna. Vamos lá?
Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e pena. Escreveu assim:
Deixo meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do
alfaiate nada dou aos pobres.
Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? (EDUCADORA
ANNY, SEMENTE 3)

Mesmo após a aula, alguns beneficiários continuaram com dificuldades, isso ficou
evidente pelas postagens nos fóruns. Assim, ao longo do mês de junho o tema será aprofundado
com todas as turmas.
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Aula sobre gênero textual Entrevista Semente 4:
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Resposta dada ao fórum por um dos beneficiários:

14

PROJETO DE LÍNGUA INGLESA

O Inglês hoje é considerada uma língua mundial pois é amplamente utilizada nas
transações e discussões de cunho comercial, político e/ou social no mundo todo, ou seja, é o elo
entre cidadãos oriundos de diferentes nacionalidades e culturas. Neste sentido, o Florescer oferece
o projeto de Língua Inglesa a seus beneficiários, visando prepara-los para o mercado de trabalho.
Na plataforma Moodle o projeto foi executado por meio de atividades lúdicas e dinâmicas que
favoreçam desde o reforço dos conteúdos já aprendidos, até a aprendizagem de novas
competências.
A turma Semente 1, por exemplo, aprendeu o Alfabeto em inglês por meio de música
e jogos educativos.
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Um dos temas trabalhados com a turma Semente 2 foi “Animais em Inglês”. Por meio de
vídeos lúdicos e jogos interativos, a turma relembrou os nomes em inglês de diversos animais,
reforçando o ensino da escola regular. Após, assistirem o vídeo e realizar o jogo, postaram o que
aprenderam em um fórum específico para a atividade.
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.
Com as turmas Semente 3 e 4, o inglês foi ensinado por meio de música sendo alguns
dos temas trabalhados: Verbos no Passado; Verbos no Presente: Falsos Cognatos; Horas e
Estrangeirismo, seguido da participação em fóruns.
Turma Semente 3
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Turma Semente 4
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Atividade realizada pela Semente 4
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PROJETO DE INFORMÁTICA
No projeto de Informática os beneficiários aprenderam sobre: Postura correta para a
utilização do computador; Posição correta dos dedos para digitação; Programação de Jogos digitais
e aplicativos. O professor do projeto gravou diversas videoaulas sobre os diferentes conteúdos,
além de atender as dúvidas por WhatsApp.
Atividades turmas Semente 1 e 2: Aulas de Programação de jogos por meio do aplicativo Scratch
Jr e por jogos de programação disponíveis na internet, Jogos de digitação.
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As turmas Semente 3 e 4 aprenderam a programação de forma prazerosa utilizando a
lógica presente no jogo Code Combat e do aplicativo Inventor 2.
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PROJETO DE MÚSICA FLORESCER

O projeto de música Florescer é viabilizado pela Lei Rouanet e atende 84 beneficiários
entre crianças e adolescentes com as seguintes aulas: Violão, Violino, Violoncelo, Viola de Arco,
Flauta Transversal, Clarinete, Saxofone, Saxofone, Trompete, Trombone e Trompa. As aulas
acontecem uma vez por semana nas dependências do programa nos períodos da manhã e tarde.
O projeto tem como objetivo ensinar Música através da musicalização infantil e da prática de música
instrumental, com o aprendizado de um instrumento musical, bem como realizar atividades de
música no segmento Canto Coral, em um trabalho cênico-musical que atinge 25 coralistas, jovens
e pessoas adultas, possibilitando o fomento da arte da conjugação de vozes.
Com o cancelamento das atividades presenciais, as aulas de música passaram a se
realizar também pela plataforma, porém, foi feito um acordo com os professores que, mesmo
postando aulas online, haveria reposição presencial assim que a instituição retomasse as
atividades.
Por meio da plataforma foram trabalhados vários conteúdos relacionados a música, tais
como: História da Música; História da criação dos diferentes instrumentos musicais; Cuidados com
os Instrumentos Musicais; Notas Musicais, Figuras Musicais, Elementos da Música; Clave de Sol;
Clave de Fá; Propriedades do Som; Aulas de Solfejo; Aulas de Apreciação dos Instrumentos
Musicais, Aulas específicas de cada instrumento; Tom e Semitom, dentre outros.
Foram gravadas videoaulas para cada instrumento e compartilhados também vídeos
do Youtube. Para cada aula, foram abertos fóruns de dúvidas e disponibilizadas atividades teóricas
sobre os assuntos trabalhados.
As aulas se mostraram ricas em qualidade tanto pelo domínio teórico dos professores,
quanto pela diversidade de materiais e recursos utilizados.
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EVENTOS REALIZADOS

No mês de abril em comemoração a Páscoa, foram distribuídos ovos de chocolates
aos beneficiários. A entrega foi feita para as famílias que, com horário marcado, foram até a sede
para retirá-los, mantendo assim as medidas de prevenção a saúde de nossas crianças e
adolescentes, bem como dos colaboradores da instituição. Após a entrega, recebemos muitas fotos
e vídeos de agradecimento os quais compuseram um vídeo que foi postado em nossas redes
sociais. Foi um dia muito especial em que além de entregar a lembrança, foi possível conversar
com os pais sobre o momento que em estamos vivendo e sobre a situação da família.
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CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS MERCADO SOLIDÁRIO
Devido a Pandemia, muitas famílias atendidas pelo Programa Florescer perderam seus
empregos. Diante disso, a coordenação fez um levantamento de dados que evidenciou a
necessidade de auxiliar com cestas básicas cerca de 25 famílias. Junto ao RH da empresa e ao
setor de Comunicação, foi feito então o projeto “Mercado Solidário”, que se trata de uma campanha
permanente de arrecadação de alimentos tendo como protagonistas os colaboradores da empresa.
Inicialmente foi feito um catálogo online pelo Google Forms com os produtos para compor as cestas.
Os colaboradores então puderam escolher qual produto doar, ao mesmo tempo que conseguíamos
visualizar o tipo e quantidade de alimentos que ainda faltavam. A primeira fase da campanha durou
7 dias e teve uma arrecadação significativa, sendo possível atender mais de todas as famílias
contabilizadas.
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Os colaboradores mostraram-se engajados com a causa e participaram também da
entrega das cestas. Foi um momento gratificante tanto para as famílias que receberam o benefício,
quanto a todos que colaboraram.

.
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PROJETO FLORESCER NA MÍDIA
O programa Florescer feito postagens diárias no Faceebook e Instagram a fim de
divulgar os projetos e ações desenvolvidas. As postagens visam ainda elevar as empresas
mantenedoras, contribuindo assim para o marketing social. Os conteúdos publicados possuem
relevância social, sendo alguns exclusivos para as famílias e beneficiários atendidos pelo
programa, como por exemplo, homenagens.
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RELATÓRIO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas de Souza

De quinze de abril a 20 de maio a coordenação do programa Florescer, esteve a frente
de todas as ações realizadas pelo programa, orientando educadores, equipe, beneficiários e
famílias atendidas. O trabalho foi realizado na sede do Florescer e não em home office.
Na plataforma digital, foi organizado um espaço específico para a capacitação dos
profissionais do Florescer nominada: Formação continuada de Educadores. O primeiro tema
discutido foi Escolas Inovadoras e teve como objetivo, conhecer as práticas mais atuais que têm
sido empreendidas na educação no Brasil e no mundo. Para facilitar a construção do pensamento,
a coordenação organizou o estudo no formato de um livro com conteúdo diverso: texto, imagens,
vídeo, gifs, materiais em PDF, dentro outros.
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Após a leitura do livro, os educadores participaram de acaloradas discussões nos
fóruns, demonstrando excelente compreensão do tema e ideias para inovar nossas práticas.
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No tocante ao atendimento aos educadores, a coordenação revisou os planejamentos
semanais, dando feedbacks e sugerindo vídeos e atividades, a fim de contribuir para a melhoria da
qualidade do atendimento. As orientações gerais foram passadas no grupo EAD (Educação a
Distância) que foi criado no mês de março, e as específicas no WhatsApp individual.

Além de mensagens de pedagógicas, a coordenação procurou postar também
mensagens motivacionais, visando manter a sinergia do grupo.
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Para deixar a plataforma mais organizada, foi elaborado um manual de orientações, o
qual foi postado no grupo EAD. Segue abaixo:

ORIENTAÇÕES ATIVIDADES MOODLE PROGRAMA FLORESCER MARINGÁ

PLANEJAMENTOS:

Os planejamentos devem ser entregues até a quinta-feira da semana anterior a sua postagem. Vá fazendo
ele com calma ao longo da semana, escolhendo jogos e atividades que sejam possíveis de associar com o
cotidiano dos beneficiários. A coordenação fará a revisão e devolutiva para o educador que deve fazer as
alterações e reenviar antes de iniciar a postagem.
ROTINA DIÁRIA

Postar as aulas. Mandar mensagens de motivação nos grupos de WhatsApp (Capriche na mensagem).
Responder fóruns. Pesquisar atividades, elaborar os planejamentos aos poucos. Participar das capacitações
(quando tiver).
JOGOS POSTADOS NA PLATAFORMA

 Ao postar jogos educativos, o educador deve testá-los primeiro no celular para ver se eles realmente
funcionam, pois, a maioria dos acessos é feito pelo celular.

 Antes do jogo, deve ser postada uma videoaula sobre o conteúdo.

 Caso o jogo seja complexo, o educador deve postar um vídeo explicativo sobre como acessar e jogar.

 Evitar jogos que precisem criar contas, pois, dificulta o acesso.

 Ao postar um jogo, deve-se postar também um fórum para que deixe registrado a aprendizagem.

 Procure jogos que sejam desafios para seus alunos. Jogue primeiro, se você gostar, provavelmente
seus alunos gostarão também. Evite jogos monótonos.
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VIDEOAULAS

 Grave suas próprias videoaulas sobre os conteúdos de Conscientização para a Vida. Faça slides, neles
você pode inserir vídeos, imagens, animações e muitos outros recursos. Só quem tem acesso a suas
aulas são seus alunos e a coordenação, assim, seu ambiente de sala de aula continua preservado.
Faça como se estivesse em sala de aula, inicie seus slides com um vídeo, ou uma poesia, ou um texto,
depois grave sua explicação, reflexão sobre o assunto. Isso passa credibilidade, empatia e
subjetividade. Se tiver dificuldade procure a coordenação. Utilize às sextas-feiras para gravar suas
aulas.

 Nos demais projetos podem ser utilizadas videoaulas de outros professores, porém, escolha
videoaulas mais objetivas, sempre as assista antes a fim de se inteirar sobre o conteúdo e verificar se
o vocabulário está adequado. Não poste nada sem conferir!
FÓRUNS

 Fonte: Deixar a fonte no tamanho médio, pois, facilita para o acesso em celular.

 Título dos fóruns: Padronizar o título dos fóruns: O que você quer me contar sobre a aula?

 Ao postar exercícios, escolha o fórum de P e R (Perguntas e Respostas) a fim de evitar cópias.

 Já no projeto de Conscientização para a Vida, utilize mais os fóruns de interação, como o fórum “Uma
única discussão simples” ou “Fórum Geral” ou “Fórum padrão exibido no formato de Blog”, estes
tipos de fóruns favorecem a comunicação entre pares. Procure escolher com atenção o tipo de fórum
que utilizará, para tanto, leve em conta seu objetivo com a atividade.

 Confira suas postagens: erros de digitação, espaços. Poste tudo com muito cuidado.

 Verifique todos os dias se há postagens em todos os projetos. No caso dos educadores que lecionam
todos os dias, não deixe um aluno sem reposta por mais de 24 horas. Para os educadores que
lecionam uma vez por semana e cujas postagens foram feitas após o horário de trabalho, o prazo é
de 7 dias, ou seja, no próximo dia de aula.
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ATIVIDADES POSTADAS NA PLATAFORMA

 Ao postar textos, evite os muito extensos. Prefira textos mais curtos e objetivos.

 Utilize textos de bons autores.

 Procure utilizar imagens e gifs nos textos postados, pois, deixa-os mais interessantes.

 Evite pedir atividades práticas que demandem materiais difíceis os quais provavelmente as famílias
não terão em casa.

 Não poste textos em PDF que precisem ser baixados no computador ou celular.

 Ao solicitar atividades que utilizem recursos externos, como por exemplo, o Canva ou Post-it online
em que o aluno precise copiar e colar o link, faça um vídeo demonstrativo de como acessar, utilizar
o recurso, copiar o link e postar na plataforma.
CORREÇÃO DAS ATIVIDADES

 Corrija as postagens de seus alunos: ele(a) fez o que foi pedido na atividade? Alcançou o resultado
esperado? Ao corrigir, utilize uma linguagem branda. Pontue o que seu aluno errou e se disponibilize
para ajudá-lo. Erros de língua portuguesa e parecidos, devem ser pontuados por mensagem privada.

 Se o aluno alcançou um bom resultado, faça elogios pontuando o que ele fez de bom, por exemplo,
se o texto está bem escrito, se tem ideias legais. Evite fazer os mesmos elogios para todos, antes,
procure personalizar seus feedbacks, pois, as crianças percebem quando o professor realmente fez
uma leitura atenta de sua atividade pelo que lhe é falado.

FERRAMENTAS MOODLE

O moodle disponibiliza um conjunto de Recursos e Atividades para professores e alunos. Procure escolhelos com bastante cuidado, tendo em vista o que você espera em cada aula. O fórum é um excelente recurso,
pois, é de fácil utilização pelos alunos. Mas, o educador poderá utilizar outros também como por exemplo,
a “Wiki” que permite a produção de textos e poesias coletivas.
41

Tabela de Recursos de Atividades Plataforma Florescer Moodle
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Além da orientação pedagógica dos educadores, a coordenação postou mensagens
diárias aos pais solicitando um maior acompanhamento deles junto às crianças na participação das
atividades do Florescer. As famílias também foram orientadas quanto a todos os benefícios de
renda disponíveis pelos poderes federal, estadual e municipal:

INFORMATIVO FLORESCER
Cartão alimentação no valor de R$ 90,00

Quem pode receber: pessoas que recebem bolsa família ou que possuam cadastro único sem o bolsa família.

Onde posso receber? está sendo entregue no CRAS mais próximo a sua casa. Para evitar aglomerações, é preciso
ligar primeiro e agendar horário. CRAS Jardim Alvorada: (44) 3901-1713. CRAS Santa Clara: (44) 3901-6534.
43

Auxílio emergencial no valor de R$ 600,00

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores
informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer
proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Corona vírus - COVID 19.
Quem tem direito ao Auxílio?

Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 que atenda a todos os seguintes requisitos:
•

Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de:

- Microempreendedores individuais (MEI);

- Contribuinte individual da Previdência Social;
- Trabalhador Informal.
•

Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja
renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

Como receber o Auxílio Emergencial?

Desde que atenda às regras do Auxílio, quem já está cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico), ou recebe o
benefício Bolsa Família, receberá o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar.

As pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, mas que têm direito ao Auxílio, poderão se cadastrar no
aplicativo ou site do Auxílio Emergencial.
O cadastro será analisado e o resultado da solicitação poderá ser acompanhado pelo próprio aplicativo Auxílio
Emergencial.

Assim que o cadastro for confirmado e se o usuário não possuir conta na CAIXA ou Banco do Brasil, será gerado um
código que deverá ser utilizado para acesso a sua Conta Poupança Social pelo aplicativo Caixa TEM.
BAIXE O APLICATIVO CLICANDO AQUI:
http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixatem/Paginas/default.aspx
CENTRAL DE ALIMENTOS

Para quem não tem cadastro único e está passando dificuldades com falta de alimento ligar para número: 33094737.
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Todas os conteúdos de arte, áudio e vídeo, foram revisados pela coordenação que
procurou dar orientações no sentido de melhoria, a fim de divulgar a imagem do programa e das
empresas mantenedoras.

Orientação dada a Gislayne, responsável por fazer as postagens nas mídias sociais.

As famílias foram atendidas também por mensagens individuais, pelas quais foi
possível saber a situação econômica e de saúde dos beneficiários, além de buscar sugestões para
melhorar o envolvimento na plataforma. No total foram atendidas 60 famílias:
Edite mãe do Pedro t4
[20:05, 05/05/2020] Edite Pedro: Boa noite aqui graças a Deus bem e vc ??
Olha sobre a plataforma eu falar bem a verdade quase n acesso , o acesso só o
Pedro o pouco q eu vi percebi q é prático e bem explicativo, acesso sempre o q a
psicóloga manda isso eu tô amando tá me ajudando a lidar com a etapa d
adolescente q Pedro está ...
46

A coordenação participou da organização da campanha “Mercado Solidário”, organizou
a doações, montou as cestas e as entregou, juntamente com a equipe e alguns colaboradores da
empresa.
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A fim de prestar agradecimentos aos colaboradores da empresa que contribuíram para
a campanha, a coordenação gravou um vídeo que foi enviado por e-mail e postados nas redes
sociais.

A coordenação está presente na sede todos os dias cuidando da documentação do
programa, a prestação de contas do projeto Florescer na Música que é viabilizado pela Lei Rouanet
está em sendo realizada regulamente. Também está trabalhando em campanhas de captação de
recursos como a campanha: Dó não diminui a dor, Doe! Que está sendo feita junto ao banco Sicoob
de Maringá e a AMOSC (Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil).
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Para demonstrar o carinho que a equipe do Florescer possui por seus beneficiários, a coordenação
produziu uma animação com o mascote do programa que foi postada nas redes sociais.

Enfim, o programa Florescer tem trabalhado intensamente para manter os beneficiários
e famílias atendidos, para deixar os documentos organizados, na preparação e capacitação dos
educadores para o retorno, para movimentar as mídias sociais, na captação de recursos para o
programa, ao mesmo tempo que tem preservado a saúde de seus atendidos e de seus
colaboradores.
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RELATÓRIO HOME OFFICE

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo
As atividades descritas foram realizadas em período integral até dia 05 de maio, e a
partir do dia 06 de maio até o fechamento deste relatório foram desenvolvidas em meio período
(50%) de trabalho, conforme acordado com departamento de recursos humanos e jurídico. As
atividades realizadas pela Orientadora Educacional foram de apoio e suporte as famílias,
movimentação das redes sociais, em prol não somente da divulgação do programa, mas em torno
de manter os beneficiários e comunidade orientados sobre diversos temas.
Dando andamento ao trabalho Home Office, foi realizado um trabalho de acolhimento
as famílias via whats app. O objetivo é não perder o vínculo nesse momento de distanciamento
social, para que se sintam amparadas e amadas. Através dos contatos foram realizadas
orientações no relacionamento familiar, identificado necessidades, e oferecido escuta acolhedora
nesse momento de estresse e pânico, diante das incertezas reservadas para o futuro próximo.
No dia 16/04/20 foi reforçado o acolhimento as famílias através uma mensagem no
grupo dos pais do whats app, por meio da Orientadora Gislayne:
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Os atendimentos não tinham hora marcada e nem tempo de duração. Foram
realizadas abordagens iniciais como: “Bom dia, sou a Gislayne do Florescer. Estou
passando para saber como vocês estão?”. Após essa abordagem a conversa se
discorria de forma diferente para cada beneficiário. Como a mensagem era enviada no
período de horário comercial, alguns não respondiam de imediato, seja por estar nos
afazeres domésticos ou por estar ocupados no trabalho formal. Foi percebido na
maioria dos atendimentos muita ansiedade diante dos acontecimentos novos, mães
preocupadas e até mesmo sobrecarregadas e todos desejando muito o término dessa
situação de isolamento causada pelo Corona vírus. Também se notou algumas
dificuldades de adaptação familiar devido a rotina. Diante de cada situação foi feita
orientação e acompanhamento, e ficado à disposição de todos para caso precisassem.
No total foram feitos 57 contatos para apoio psicológico, incluindo familiares e
beneficiários. Cada atendimento foi norteado pela ética do sigilo, mas foi gerado um
relatório com informações básicas de cada atendimento e enviado a coordenadora do
projeto. No grupo de WhatsApp, entre os dias 20 e 24/04, foram enviadas duas
mensagens.
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Redes Sociais
Para movimentação das redes sociais, foi realizado diversas postagens. A
montagem é feita através de pesquisas nas redes sociais, de imagens e temas. Em
todas as montagens foram usados o programa Canva e o GIMP - GNU Image
Manipulation Program. Segue as postagens da Página no faceebook referente ao
Programa Florescer.
Dia 17/04, a publicação teve como objetivo abordar o projeto conscientização para vida,
onde são trabalhados diversos valores:

52

Dia 20/04, teve como objetivo a divulgação do projeto de inglês oferecido aos
beneficiários:

Dia 22/04, mensagem motivacional:
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Dia 24/04, utilizado imagem das crianças em atividade recreativas, para expressar
nossa saudade e carinho nesse momento de isolamento social:

Dia 28/04, postagem de orientação com o tema adolescência:
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Dia 29/04, a postagem foi relativa ao dia internacional da dança, com foto do Sarau
2019:
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Dia 30/04, tiveram duas postagens, uma de tbt com vídeo da Amostra Cultural de
2019, e a segunda em comemoração ao dia nacional da mulher, com homenagem a
saudosa Beatriz Catarina Randon Scotti:
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Dia 01/05, postagem referente ao dia da literatura brasileira:

57

Dia 04/05, postagem de orientação sobre como lidar com as crianças em rotina de
isolamento social:
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Dia 10/05, organizado um vídeo com as fotos das mães com seus filhos em
comemoração ao dia das mães:

Dia 11/05, publicamos 4 GIFs dos alunos que enviaram fotos fazendo atividades da
plataforma EAD do programa:
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Dia 15/05, postamos 3 GIFs com os alunos tendo acesso a plataforma pelo celular,
também foi atualizado a foto de capa da página, postado imagem sobre dia
internacional da família e homenagem ao dia do assistente social:
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Dia 18/05, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes:
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Dia 20/05, dia do pedagogo:

Dia 22/05 GIF comemorando o dia do abraço:
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Dia 25/05, foi realizado duas postagens, um referente ao dia nacional da adoção
e outra como orientação e informação sobre a agressividade infantil:
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Dia 28/05, publicação referente ao dia nacional do brincar:
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As postagens no Instagram e na Página do facebook do Projeto Florescer: Coral
Cênico e Orquestra Jovem.
Dia 20/04, publicação no Instagram com objetivo de interação:

Dia 23/04, postagem sobre a importância da música:
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Dia 28/04, postagem fazendo relação entre a música e o momento de pausa no
isolamento social:

Dia 29/04, postagem sobre o dia internacional da dança, com foto do Sarau 2019:
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Dia 30/04, dia do tecladista:

Dia 06/05, mensagem de bom dia:

Dia 10/05, postagem do dia das mães:
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Dia 11/05, postagem com GIF de beneficiaria fazendo atividades em casa do projeto de
música:

Dia 18/05, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes:
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Dia 22/05, postagem com vídeo do Professor Pedro Henrique Leal fazendo uma
interpretação de dueto para dois violinos.

Dia 25/05, postagem desejando boa semana:
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Dia 27/05, postagem com interpretação de Love Theme From "The Godfather" - Nino
Rota, no Violoncelo com Professora Pamela Prado.

Plataforma EAD
Com base nos dados colhidos pela Orientação e pela Coordenação nos contatos
com as famílias, foi montado um vídeo com o tema Adolescência, contendo algumas
perguntas e respostas, de forma que pudessem auxiliar e orientar os pais que
estivessem com dúvidas. As respostas foram preparadas para as seguintes perguntas:
“A adolescência do meu filho está sendo muito difícil para mim, como lidar?”, “Como
devo repreender / corrigir meu filho adolescente?”, “Como colocar limites?”, “Como
devo orientá-lo sobre as frustações da vida?”, “Meu adolescente é “insuportável” dentro
de casa, mas querido fora de casa! Por quê?”
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RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora Anny Caroline Botelho
Ao longo do período de 16/04 a 27/05 foram realizadas as atividades pedagógicas na
plataforma do programa Florescer-Maringá pela educadora Anny Caroline Botelho, responsável
pelas turmas 2 e 3: Pesquisas de atividades para a plataforma, planejamento semanal de atividades
para os projetos de Conscientização para a vida, apoio a escolarização, sendo este com aulas de
português e matemática, e língua inglesa.
No projeto de educação para a vida foram trabalhados, por meio de vídeos, gravados pela
educadora e retirados da internet, jogos, músicas e textos de apoio conteúdos sobre medos e
inseguranças, empatia, honestidade, paciência, responsabilidade, atitudes, cooperação e sobre
como ficará o mundo após a pandemia, tendo como objetivo desenvolver tais valores nos
beneficiários, formando-os cidadãos completos, com princípios e prontos para conviver em
sociedade.
No projeto de apoio a escolarização foram trabalhados por meio de vídeos, gravados pela
educadora e retirados da internet, jogos, músicas e textos de apoio, conteúdos sobre conjugação
de verbos, divisão e multiplicação, diferentes gêneros textuais, frações, pontuação, horas,
geometria, divisores e regra de sinais, com o objetivo de que os beneficiários, com o objetivo de
que os beneficiários aprendam sobre os diversos gêneros textuais, compreendam melhor a língua
portuguesa e entender a matemática como algo necessário no cotidiano.
No projeto de língua inglesa foram trabalhados, por meio de vídeos, gravados pela
educadora e retirados da internet, jogos, músicas e textos de apoio, os conteúdos de vocabulário,
dias da semana, meses, estações do ano, animais, cores, tempos verbais por meio de música,
horas e falsos cognatos, com o intuito de expandir o conhecimento dos beneficiários de forma que
apreendam uma nova língua.
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Foram realizados também atendimento aos alunos por meio de WhatsApp, com o envio de
mensagens diárias no grupo da sala, para motivar a realização das atividades, assim como auxílio
e sanar dúvidas de pais e alunos através de mensagens. Diariamente foram postados fóruns
referentes ao conteúdo, com a atividade do dia, e atendimento do educador no fórum, para a
correção da atividade e elogio dela.

CURSOS REALIZADOS
Durante o mesmo período foram realizados cursos com o propósito de aperfeiçoamento do
educador na prática pedagógica realizada. Desta forma, foram realizados os cursos: “Língua
portuguesa sem complicações”, “Língua inglesa: Basic Review”, “Introdução a neuro
psicopedagogia”, “Contador de histórias”, “Ensino da matemática na educação infantil e séries
iniciais”, “Introdução a ludicidade”, “Informática aplicada a educação”, “Transtorno global do
desenvolvimento”, “Língua inglesa: Verbs in the Future”, “Jogos matemáticos na educação infantil”,
“Noções básicas psicomotora na educação especial”, “Gameficação para a educação”,
“Cineclubismo e educação: possibilidades do cinema no contexto escolar”, “Atendimento
educacional especializado” e “YouTube e suas potencialidades como erramenta educacional”. Tais
cursos foram importantes para que a educadora aprimorasse seu conhecimento, visto que a faixa
etária da turma corresponde aos assuntos dos cursos, assim como os cursos relacionados a
tecnologia foram favoráveis ao momento.
ESTUDOS EXTRAS
Durante o período, foram realizados estudos extras, como a pesquisa sobre outros projetos
sociais no Brasil, estudo sobre o projeto Âncora e estudo sobre as Escolas inovadoras.
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CERTIFICADOS
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RELATÓRIO HOME OFICCE
Educadora Bruna Thais Gonçalves

Ao longo desse período foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos: atividades
pedagógicas na Plataforma do Programa Florescer, baseadas em pesquisas para planejamentos
semanais nos projetos de Conscientização para a Vida, onde foram trabalhados temas como:
“Amizade, Respeito as diferenças, União, Cooperação, A importância do outro em nossa vida,
Autoestima, tudo visando desenvolver esses valores nas crianças e adolescentes junto a empatia,
solidariedade, amor ao próximo, também o amor próprio e o autoconhecimento.”
Em Apoio a Escolarização foram trabalhados vários conteúdos em Língua Portuguesa como,
alfabetização, construção de frases, produção textual, gêneros textuais, sinais de pontuação, para
que eles pudessem aprender e aprimorar seus conhecimentos diante de diferentes características
em cada conteúdo proposto. Em Matemática, trabalharam com as quatro operações, situações
problemas, raciocínio lógico, dentre outros conteúdos pertinentes a seu currículo escolar e, em
Língua Inglesa com diversos temas desde a pronúncia do alfabeto, até aulas mais complexas como
falsos cognatos que são palavras do Inglês (por exemplo) que se parecem muito com o Português,
mas possuem significados completamente diferentes e, o estrangeirismo na língua portuguesa que
se baseia em utilizar palavras ou expressões de outros idiomas dentro da língua portuguesa. Todas
as atividades compartilham de videoaulas, gravadas por mim e outas pesquisadas na internet,
todas lecionadas por bons professores, músicas, imagens, histórias, questionários, textos, jogos
pedagógicos, atividades teóricas e artesanais, com o propósito de deixar as aulas mais lúdicas,
interativas e atrativas para nossos beneficiários.
Ainda houve atuação diária no grupo de WhatsApp da turma com intenção de motivá-los a
realizarem as atividades através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total
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disponibilização para atendê-los. A mesma assistência também foi dada aos pais quando
necessário.
Além disso, elaboração de relatórios com planejamento de atividades semanais, identificação
e respostas aos fóruns postados pelos beneficiários, fazendo correções e apontamentos sempre
que é preciso, motivando-os com elogios e reforços positivos. E por fim, aulas direcionadas pela
coordenação em um curso de Formação Continuada para Educadores do Florescer, onde
conhecemos e debatemos sobre vários e interessantes assuntos, com temas inovadores para
serem relacionados a nossa pratica diária, dando-nos uma nova visão de tudo o que ainda pode
ser feito para a melhoria da nossa atuação, nos fazendo enxergar também tudo que já alcançamos.

Cursos online

Durante esse período também foram realizados alguns cursos visando o aprimoramento na
prática pedagógica, estimulando os próprios potenciais, utilizando os novos recursos do
conhecimento de modo criativo.
- Curso de Oratória e Apresentação em Público – 10 hrs (Cursos Online SP do Brasil).
- Curso de Introdução a Neuro psicopedagogia – 35 hrs (Cursos Online SP do Brasil).
- Curso de Curso Noções Básicas Educação Psicomotora e Educação Especial 35 horas (Cursos
Online EDUCA).
- Curso de Discalculia – 20 hrs (PRIME Cursos).
- Curso de Psicopedagogia - 50 hrs (GINEAD – Instituto Nacional de Ensino a Distância).
- Curso de Disgrafia – Transtorno na Aprendizagem 10 hrs (FBV Cursos).
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- Curso de Indicadores da Qualidade na Educação – 80 hrs (FBV Cursos).
- Leitura da monografia “A Alfabetização na Perspectiva do Letramento”
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-alfabetizacao-na-perspectiva-do-letramento.htm.

Todos os cursos e estudos acima, atendem a dinâmica de aprendizagem da sala de aula e
favorecem novas metodologias de ensino, enriquecendo assim a atuação da Educadora junto aos
beneficiários.

Certificados
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RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora Mariana Fávaro Casagrande
Aulas De Ballet
Durante o período entre 18/04/2020 e 27/05/2020 acima o trabalho foi em home office,
portanto as aulas destinadas às crianças e aos adolescentes foram feitas a partir da gravação dos
exercícios e das aulas, resultando até agora em quatro aulas semanais para as turmas da manhã
e quatro aulas semanais para as turmas da tarde.
O conteúdo programático das aulas foi adaptado ao que constava no cronograma semestral,
buscando alterar o que fosse necessário para melhor compreensão dos alunos e melhor execução
em ambiente residencial.
Para as turmas da manhã os exercícios se baseiam em trabalhar fortalecimento de
músculos, postura, alongamento, concentração, coordenação motora, equilíbrio, entre outros. E
sempre de maneira lúdica, com uso de músicas infantis, brincadeiras, imitações e até mesmo com
uso brinquedos, como podemos ver nas imagens abaixo:

FIGURA 1: FAZENDO A BONECA DORMIR.
Objetivo: trabalhar a transferência de peso nas pernas.
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FIGURA 2: IMITANDO UM PEIXINHO NADANDO NO MAR.
Objetivo: trabalhar o fortalecimento da coluna

Para as turmas da tarde, devido à idade das meninas e o tempo de trabalho com elas nos
anos anteriores, os exercícios apresentam-se de maneira mais técnica, improvisando uma “barra”
com cadeiras para execução de uma sequência de exercícios, como: demi plié, petit battemant
tendu, petit battemant jeté, rond de jambe e grand battemant.

FIGURA 3: Demonstração de um Petit battemant tendu.

Como é possível notar, a nomenclatura dos passos de ballet são todas em francês, dessa
forma, visando a fixação, foi postado uma tarefa teórica juntamente com a aula da semana 02:
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FIGURA 4: Atividade teórica de fixação de nomenclaturas e significados.

Outro ponto muito importante para bailarinas são os alongamentos frequentes, dessa forma,
a aula da semana 03 foi destinada para este tipo de exercícios:

FIGURA 5: Aula de alongamento e flexibilidade.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES HOME OFFICE
Jean Gremaschi
Informática
As atividades ligadas às aulas de informática vêm sendo realizadas nas quintas-feiras, dentro
dos horários indicados, ocupando o total das horas.
Visto que o planejamento original se mostrou inviável a distância, foi necessário realizar a
procura e desenvolvimento de novos conteúdos que fossem acessíveis para uma maior parte dos
beneficiários mesmo estando em casa.Com isso, a maior parte do tempo em home office está
sendo expendida no desenvolvimento e nas gravações das aulas, além de se fazer necessário o
estudo para o domínio destes novos conteúdos, o que nem sempre é possível se fazer apenas
dentro do horário do home office.
No dia 14 de maio foram desenvolvidas artes gráficas para materiais de mídia do Programa
Florescer.
As atividades para as turmas T1 e T2 utilizam o aplicativo ScratchJr, para estimular o
desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças. Antes, foram utilizados jogos educativos para
introduzir o conteúdo.
Já as atividades para as turmas T3 e T4, se baseiam no App Inventor, onde elas podem
aprender, de maneira simplificada, como desenvolver aplicativos e entender a lógica de
programação, introduzida anteriormente através do CodeCombat, um jogo educativo no qual é
possível identificar de maneira ilustrada o uso da programação orientada a objetos.
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ARTE DESENVOLVIDA PARA O FLORESCER COM O MASCOTE DO PROGRAMA
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