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ATIVIDADES NA PLATAFORMA FLORESCER EAD

Entre 01 e 31 de julho 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.
Apartir do dia 27 de julho foi iniciado um novo planejamento estratégico para mudanças
do formato das aulas para atingir maior número possivel de beneficiários. Para isso,
foram iniciadas as aulas online em tempo real pela plataforma Zoom, para todos os
projetos do programa. Foram mantidos os acolhimentos pelos 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 abordados temas de reflexão
que incentivassem a a importância e a prática dos valores morais, autoestima, sonhos,
racismos, valorização do meio ambiente, discorrido sobre o período de pandemia em
como esse tempo tem sido gasto e propostos desafios.
Para a turma 1 foram trabalhados temas reflexivos como, “ Árvore dos bons
sentimentos”, “O Sonho das três arvores” e “Poema das Profissões”, com histórias
narradas pela professora da turma e com atividades que instigassem valores,
sonhos e pensamentos positivos para o futuro.

Apos o video “A Árvore sem folhas”, foi solicitado uma reflexão e uma
atividade que incentivasse o cultivo de valores:

Na turma Semente 2 foi tratado temas com valores morais, autoestima: nunca
desista dos seus sonhos e meio ambiemte. Para desenvolver o assunto foi trazido
um trecho do filme “Ratatouille” para enfatizar a importância de não desistir dos seus
sonhos. Em complemento, a professora da turma narrou uma história sobre sonhos.

A atividade proposta foi escrever sobre os sonhos e metas para a vida:

Com a Semente 3 foi falado sobre temas que fizessem refletir sobre esse período de
pandemia, em como aproveitar o tempo, conhecer os sentimentos e como ajudar o próximo.
A Professora da turma fez também um vídeo incentivando os beneficiários criarem
ideias de conteúdos digitais que pudessem ajudar o próximo:

A atividade sugerida para a turma:

Na turma Semente 4 foi proposto também o desafio para que fizessem a diferença
nesse momento de pandemia. A professora da turma fez um vídeo incentivando a criação de
conteúdos educativos que pudessem atingir outras pessoas de forma positiva. O objetivo foi
incentivar a proatividade, autonomia e criativdade de nossos beneficiários e motivá-los a ajudar
outras pessoas.

Tendo como motivação o desafío, alguns adolescentes do programa de aprendizagem
organizaram um projeto com o objetivo de postar conteúdos educativos para outros
adolescentes durante a pandemia, com o título do do projeto é: A Fantástica Fábrica de Ideias.
Assim criaram um instagran e semanalmente postam conteúdos de Técnicas de Estudo;
Dança; Receitas; Motivação, entre outros.

Desde a crianção do projeto foram postados 23 vídeos. O projeto foi notícia na mídia
maringaense com grande destaque para o jovens e para o programa Florescer. São os
próprios adolescentes que gravam, editam e postam seus vídeos o que tem contribuído para
o desenvolvimento de diferentes competências.

A beneficiária Letica Stefanny também produziu um belíssimo vídeo sobre autoestima
a partir do desafio. O vídeo incentiva os adolescentes a se aceitarem como são e desenvolver
o amor próprio. O vídeo foi publicado em nossas redes sociais.

A partir da última semana do mês de julho as aulas passaram a ser realizadas por meio
do aplicativo Zoom, com objetivo de melhorar a interação e fortalecer os vínculo com os
beneficiários. Na primeira aula os educadores buscaram e identificar os temas de interesse
para criação do planejamento de aulas.

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.
Exemplos de algumas atividades realizadas pelas turmas:
Semente 1, video sobre os dias da semana,reforçando as
medidas de tempo:

Para atividade da turma, um poema com perguntas e respostas:

Semente 2, atividade com Area dos quadrados:

Semente 3, atividade sobre probabilidade:

Semente 4, atividade sobre raciocino lógico:

PROJETO DE LÍNGUA INGLESA
Na plataforma Moodle o projeto de Língua Inglesa foi executado por meio de
atividades criativas, lúdicas, músicas infantis e jogos online, visando proporcionar reforço dos
conteúdos já aprendidos, além da aprendizagem de novas competências.
Semente 1, atividade com música infantil:

Semente 2, atividade sobre o nome dos membros da familia:

Semente 3, atividade para relembrar o verbo to be:

.

Semente 4, atividade sobre utensilios do dia a dia usados na cozinha:

PROJETO DE INFORMÁTICA
No projeto de Informática os beneficiários das turmas semente 1 e 2
puderam revisar e aprofundar-se no Software ScracthJr:

As turmas 3 e 4 aprenderam a criar aplicativos AppInventor – Delta:

PROJETO DE BALLET
No projeto de ballet fizeram alongamentos, relembraram alguns
passos aprendidos nas aulas presenciais e coreografias acompanhadas de
músicas infantis conhecidas pelas crianças.

Foi dado início as aulas ao vivo online através do aplicativo Zoom.

PROJETO CULINÁRIA SOLIDÁRIA FLORESCER
O projeto “Culinária solidária Florescer” tem como objetivo promover a
captação de recursos para o programa neste momento de pandemia e ao mesmo
tempo, ofertar produtos de qualidade, feitos com higiene, espero e carinho a seus
clientes.
Visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida aos nosso clientes,
além dos doces já fabricados no programa, foi incluido ao catálogo de produtos
para venda a salada de frutas, montada no copo de 300ml com 5 tipo de frutas
diferentes e de extrema qualidade. O projeto tem alcançado em excelente
resultado.
Segue alguns produtos feitos pela equipe e comercializado nas empresas:

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas de Souza

IMPLEMENTAÇÃO DE AULAS ONLINE
Durante o mês de julho a coordenação buscou novas estratégias para fortalecer
ainda mais os vínculos entre beneficiários, famílias e Florescer, a fim que o programa
pudesse continuar a cumprir sua missão de contribuir para o desenvolvimento de seus
atendidos e acolhe-los mesmo neste momento de pandemia. Uma análise da atual
conjuntura levou ao entendimento que além das aulas postadas na plataforma, poderíamos
realizar aulas online usando um aplicativo gratuito e eficaz, o que traria mais proximidade
entre educadores e beneficiáros, possibilitando o diálogo em tempo real e acolhimento.
A análise sobre qual o melhor aplicativo para as aulas online evidençou que o ZOOM
traria mais benefícios uma vez além se ser bastante interativo, permite a gravação das
reuniões para fins de documentação do trabalho realizado.
Deste modo, no dia 21 de julho foi realizada uma reunião com toda a equipe a fim de
apresentar a nova metodologia e ouvir opiniões e sugestões. Após um brainstorming, ficou
definido que faríamos as aulas online e nestas trabalharíamos com gamificação no projeto
de música e que as aulas online seriam dinâmicas e acolhedoras. Após esta etapa, a
coordenação passou trabalhar com a capacitação dos educadores sobre a nova
metodologia pessoalmente e no grupo de Watsap. Foi solocitado ao educador Jean de
informática, que produzisse vídeos tutoriais sobre a utilização do ZOOM para os
educadores.
Foram dadas as seguintes orientações aos educadores quanto das aulas online:

Como a coordenação já possuia informações quanto a quantidade de famílias que
possuem aparelhos conectados a internet, foi postado uma mensagem no grupo dos pais
comunicando sobre a nova metodologia, explicando as regras e solicitando apoio:

Bom dia. Agradeço a todos que apoiado e lutado pelo florescer. Vou compilar aqui as
orientações:
A partir de próxima terça-feira teremos encontros em tempo real todos por dias no
horário que a maioria escolher. Para participar destes encontros é necessário baixar o
programa zoom. Disponibilizei um vídeo aqui no grupo sobre como baixar e usar o
programa. Faremos a chamada nestes encontros e quem não participar receberá falta.
Dentro das regras do florescer, 3 faltas gera cancelamento da vaga. Deixei um termo
de responsabilidade que TODOS devem responder e assinar. Todos os que não
possuem aparelho ou internet, deve entrar em contato no privado e serão atendidos de
outra maneira. O florescer se compromete a atender 100% de seus beneficiários.A
família deve ajudar as crianças menores a participarem das aulas, pois, são
dependentes dos adultos. A plataforma do Florescer será utilizada para postar
atividades sempre que necessário e quando isso acontecer vamos avisar. No dia das
aulas será disponibilizado o link de acesso. Basta clicar e esperar o professor permitir
a entrada. Este link será publicado neste grupo e no grupo dos adolescentes das turmas
3 e 4. Faremos grupos individuais com os pais de cada turma para solucionar possíveis
problemas.Se tiverem alguma dúvida estou à disposição. Deus abençoe!
A coordenação elaborou ainda um termo de responsabilidade para que as famílias se

comprometessem ainda mais com o programa e com o acompanhamento dos beneficiários, e para
escolher o melhor horário para as aulas online. O documento foi feito no google forms e preenchido
inteiramente online.

Com a adesão da família a nova metodologia, foram gravados vídeos tutoriais sobre
como baixar e utilizar o ZOOM, a fim que as famílias e benefiários pudessem ser
capacitados para as aulas online. Houve muitas dúvidas e todas foram respondidas pelo
educador Jean e pela coordenação no grupo dos pais.
Assim, no dia 28 de julho foram iniciadas as aulas online pelo ZOOM e obteve grande
sucesso, com a partipação de mais de 90% dos beneficiários dos turnos da manhã e tarde.
A coordenação orientou que a primeira aula de cada professor fosse de total
acolhimento, de modo que pudessem ouvir as situações vivenciadas por eles durante a
pandemia, seus medos e anseios. As crianças participaram das aulas comentando e
interagindo com os educadores e com a turma. O Chat foi e é muito utilizado, bem como a
fala direta pelo microfone do aplicativo.
Ver o rostinho de cada beneficiário, saber que estão bem e com saúde, foi um
momento inesquecível...

Após a aula foi enviado uma mensagem ao grupo dos pais de agradecimento e com
novas orientações:

Feoi feito também mais dois grupos de Watsap para as turmas 1 e 2, a fim de que
os pais das crianças menores não se confundissem com os links das aulas online, uma vez
que estas são divididas por turmas. Assim, agora o Florescer possui quatro grupos sendo
um para cada turma onde são postados links e conteúdos específicos de cada uma e um
o grupo dos pais, onde são postadas orientações gerais. Por meio da criação dos grupos
de turma foi possível melhorar a interação com os educadores e individualizar o
atendimento, de modo a suprir as diferentes necessidades.
Com a nova metodologia, a coordenação passou a acompanhar todas as aulas a
fim de auxiliar os educadores na gestão da sala de aula: presenças, prints de tela, ligar
desligar microfones dos beneficiários, entre outras atiivdades.

ORGANIZAÇÃO DE LEILÃO SOLIDÁRIO ONLINE

O Programa Florescer Maringá aderiu a campanha organizada pela AMOSC
(Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil) “Dó Não Diminui a Dor.
Doe! A campanha teve como objetivo captar recursos para 34 instituições de Maringá neste
momento de pandemia. O Flroescer contribuiu com a campanha organizando um leilão
solidário via online. A coordenação do programa mobilizou as 34 instuições para
conseguirem os objetos para leilão e buscou parceria com um leiloeiro profissional. A
Serrano Leilões aceitou a parceria ofertando sua página oficial para leilão e organizando
os objetos na página.
O Florescer junto ao departamento de comunicação do G10, produziu as fotos dos
objetos que seriam leiloados.

A coordenação do projeto produziu também a ficha técnica de cada objeto contendo:
Título do objeto: Descrição: Peso; Comprimento; Altura, Profundidade. Tais informações
são necessárias tendo em vista que os possíveis compradores poderiam ser de outros
estados e veriam o objeto somente pela internet.
Foram feitas diversas postagens nas redes sociais do programa pela coordenação
incentivando as pessoas a entrarem na pagina oficial do leilão, escolherem um objeto e dar
um lance.

O leilão foi realizado no dia 18 de agosto pelo site oficial da Serrano Leilão e alguns
itens foram arrematados. O leilão não alcançou o resultado esperado, mas, serviu de
grande experiência e aprendizado no que se refere a novas formas de captação de
recursos pela internet.

ATIVIDADES COTIDIANAS REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO
A coordenação do programa Florescer esteve a frente de todas as ações realizadas,
executando as seguintes atividades:

 Orientação dos Educadores quanto as aulas online, indicando metodologias
dinâmicas e recursos de gamificação, como por exemplo o Karrout.

 Orientação dos Educadores quando ao planejamento semanal e postagem das aulas online na
plataforma;

 Revisão de planejamentos junto aos Educadores e sugestões de atividades;
 Revisão de todas as artes postadas nas mídias oficiais do Florescer;

 Orientação da equipe que tem cumprido 50% da carga horária no programa
Florescer;
 Diálogos com os beneficiários;

 Atendimento às famílias com orientações online sobre assuntos diversos;
 Organização e entrega de cestas básicas às famílias mais necessitadas;

 Postagens diárias nas mídias oficiais do programa sobre a campanha de captação
de recursos “Dó não Diminui a Dor. Doe!

 Gestão de todos os projetos postados na plataforma;
 Gestão do projeto de música e de seus documentos;

 Gestão administrativa do programa, cuidando dos documentos oficiais;
 Elaboração de relatórios para o Conselho da Criança e do Adolescente de Maringá
e para Diretores do programa;

 Elaboração de relatórios mensais;

 Gestão do projeto Culinária Solidária;

 Produção de doces, bolos de pote e saladas de fruta para o projeto;
 Produção de fotos e divulgação dos produtos;
 Entrega dos produtos;

 Elaboração dos cardápios semanais do projeto Culinária Solidária;
 Produção de materiais diversos

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES
Orientadora Educacional: Gislayne Gomes da Silva Lobo
1.Relatório referente as atividades realizadas no período de 01/07/2020 a
31/07/2020, sob o regime de 50% da carga horária de trabalho. Sendo que a
partir do dia 27/07/2020 a carga horária começou a ser cumprida dentro da Casa
Florescer. Os conteúdos para a página do Programa Florescer e do Projeto de
Música foram dados continuidade, e dado início as aulas online. Foram mantidos
os contatos com as famílias, e foram realizados 3 atendimentos psicológicos
online, além dos contatos feitos via whatsapp.
1.1. Neste mês foi elaborado uma aula online inicial, realizada no dia 29/07.
O tema abordado foi sobre a Ansiedade para todas as turmas. Para as turmas
semente 1 e Semente 2, foi discorrido sobre o que é ansiedade, o que fazer
quando se sentir ansioso e quais os sintomas. Para isso, foram trazidas algumas
imagens colocadas durante a aula, e também dois vídeos de desenhos que
auxiliaram na ilustração do tema. As crianças que tiveram dificuldade da
visualização do vídeo, devido à internet, foram encaminhadas no whtasapp
pessoal dos pais.

Não é possível exibir esta imagem.

Vídeos:

Para a turma Semente 3 e Semente 4, foi preparado além das imagens
para ilustrar o tema, uma charge e 2 vídeos. Porém, no dia a internet estava
muito instável e não foi possível realizar a aula de forma integral. Os vídeos foram
encaminhados para o whatsapp dos beneficiários e dado continuidade no
assunto na próxima semana de aula.

Videos:

1.2 Para as redes socias, foram montados alguns conteúdos para a página
do programa florescer.
Dia 01/07, Gif das aniversariantes:

Dia 02/07, Gif com beneficiaria em atividades de ballet na plataforma Ead:

Dia 03/07, Gif com beneficiaria fazendo atividades da plataforma Ead:

Dia 06/07, postagem desejando boa semana com foto das crianças no
campo de girassóis:

Dia 07/07, postagem sobre Dia do Voluntário e vídeo sobre o tema “Empatia
aos olhos do outro”, feito pela nossa coordenadora Fátima:

Dia 10/07, Gif de aniversariante:

Dia 13/07, postagem sobre o Dia Mundial do TDAH e também sobre o Dia
do estatuto da criança e do adolescente:

Dia 14/07, em continuação ao Dia Mundial do TDAH realizado postagem
com dicas sobre como lidar:

Dia 16/07, publicação sobre como lidar com a ansiedade em tempos de
pandemia:

Dia 18/07, postagem sobre Dia Nacional do Futebol com foto das crianças
em atividades no campo de futebol:

Dia 21/07, postagem com beneficiaria em atividades na plataforma Ead.

Dia 22/07, Gif com beneficiário em atividades na plataforma:

Dia 24/07, postagem de bom final de semana:

Dia 31/07, postagem dos aniversariantes:

Dia 31/07, postagem sobre projeto “Fabrica de Ideias” criado pelo grupo de
jovem aprendizes do Programa Florescer:

Nas redes socias do Projeto de Música, no Instagram e na Página do
Facebook do Projeto, foram realizadas as seguintes postagens.

Dia 02/07, campanha “Dó não diminui a dor. Doe!”:

Dia 06/07 postagem de boa semana:

Dia 07/07, Dia do Voluntário Social, postagem do vídeo com a
coordenadora Fátima, falando sobre “Empatia aos olhos do outro”:

Dia 10/07, postagem sobre a origem das notas musicais:

Dia 15/07, postagem com curiosidade sobre o violão:

Dia

16/07

postagem

sobre

“Como

lidar

com

a

ansiedade”:

Dia 18/07 postagem de video feito pela equipe do Programa Florescer,
falando sobre o período de ausencia das aulas e reforçando a importância que

todos têm:

Dia 21/07 postagem de curiosidade sobre co compositor Beethoven:

Dia 22/07, postagem sobre Leilão Solidário:

Dia 31/07, postagem com apresentação dos professores de música:

Ainda no dia 31/07, postagem do vídeo de apresentação sobre a Página
Fábrica de Ideias criado pelos jovens aprendizes do Programa Florescer:

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora: Anny Caroline Botelho
Ao longo do período de 01/07 a 31/07 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, assim como houve um tempo
reservado para a gravação de vídeos para as aulas e a correção dos
planejamentos semanais.
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

valores

morais,

autoestima,

meio

ambiente,

produtividade (Como aproveitar o tempo), conhecendo os sentimentos e como
ajudar o próximo. 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 interpretação textual, Interpretação de tabelas, formas
geométricas, ortografia, área do quadrado, probabilidade, uso da vírgula, gênero
textual- artigo de opinião, 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 membros da família, comida, sentimentos, bebidas, avalie
seu inglês, palavras importadas, receita, relembrando verb to be, com o intuito
de expandir o conhecimento dos beneficiários de forma que apreendam uma
nova língua.
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.

RELATÓRIO HOME OFFICE
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:“ Bons
sentimentos, Pensando no futuro, Preconceito, Respeito as diferenças,
Solidariedade, Empatia, e o Desafio do bem, que foi uma proposta lançada aos
beneficiários como forma de atividade, onde eles deveriam praticar atitudes que
proporcionassem momentos reflexivos e também felizes a outras pessoas, que
fizesse a diferença nesse momento de pandemia. Tudo isso, por meio da
gravação de vídeos com mensagens para a disseminação de assuntos
interessantes, a fim de que produzissem conteúdos úteis com intuito de ajudar o
próximo, e também de desenvolver esses valores e consciência nas crianças e
adolescentes. Em Apoio a Escolarização foram trabalhados vários conteúdos em
Língua Portuguesa como, Gênero poesia, Leitura, Interpretação textual,
Produções de textos, Paródias, Cantigas populares, Coesão e coerência, Uso
dos porquês, entre outros. Já em Matemática, trabalharam com Raciocínio
lógico, Multiplicação-tabuada, Situações problemas, Área, Perímetro, Jogo de
sinais, Propriedades da adição, Subtração, dentre outros conteúdos pertinentes
a seu currículo escolar e, em Língua Inglesa com diversos temas como,
Saudações, Traduções musicais e textuais, Culinária, Por que aprender inglês,
visando o aprimoramento da pronúncia, do vocabulário já que são termos a
serem sempre usados em nosso cotidiano em diálogos frequente. Todas as
atividades compartilham de videoaulas, gravadas pela educadora e outras
pesquisadas na internet, lecionadas também por bons professores, músicas,
imagens, histórias, questionários, textos, jogos pedagógicos, atividades teóricas
e práticas, 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 motiva-los a realizarem as atividades através de incentivos e auxílio em todas

suas dúvidas com total 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.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora: Mariana Fávaro Casagrande
AULAS DE BALLET

RELATÓRIO MENSAL DE AULAS – 03/07/2020 A 31/07/2020
As aulas seguiram de forma remota, por meio de vídeo aulas semanais
gravadas, seguindo o cronograma dos meses anteriores, com exercícios de
ballet

clássico,

alongamento,

flexibilidade,

entre

outros,

buscando

o

aperfeiçoamento dos exercícios já ensinados e aumentando o nível de
dificuldade dos exercícios novos.
Para as turmas da manhã os exercícios seguem com a didática do lúdico,
reforçando as bases dos passos básicos de ballet e acrescentando exercícios
de pequenos saltos e de flexibilidade.
1.

Sauté: Pequeno salto, saindo de apoio duplo, com movimento de flexão

dos joelhos (demi plié - passo básico ensinado no mês anterior), impulsionando
e estendendo pernas e pés na fase aérea e caindo novamente sobre no demi
plié. – Método de explicação: passar cola na mão e colar ela na cintura. Manter
os pés abertos, como as patinhas de pinguim, e amarrar uma corda (imaginária)
nos pezinhos, para que eles não se afastem. Abrir a janelinha e empurrar bem o
chão, quando saltar, pensar em forçar os pezinhos pro chão e encostar a cabeça
no teto.

FIGURA 1: EXECUÇÃO DO SAUTÉ.
Fonte: Corpo de dança – dicionário de ballet

2.

Introdução ao Panché: Inclinado. O corpo se inclina para frente e para

baixo enquanto a perna eleva-se ao máximo. – Método de explicação: elefante
passeando: com as duas pernas paralelas e bem esticadas, colocar as duas
mãos no chão e caminhar com os quatro apoios sem dobrar os joelhos (como o
elefante). No meio do caminho o elefante sente sede e precisa beber água, mas
para beber água precisa levantar a perna o mais alto que conseguir.

FIGURA 2: PANCHÉ.
Fonte: mundo bailarinístico

Com relação às turmas da tarde, os exercícios seguiram com a sequência
normal de barra, apresentada no relatório anterior (demi plié, petit battemant
tendu, petit battemant jeté, rond de jambe e grand battemant), acrescentando
exercícios de equilíbrio, como o passé, aperfeiçoando os exercícios de pequenos
saltos apresentados no mês anterior e incluindo agilidade e controle corporal nos
saltos e nas transições.
Além das aulas comuns de ballet clássico, a programação semestral inclui

uma aula de flexibilidade e fortalecimento mensal, que foi realizada para as
turmas de ambos os turnos no dia 31/07. Essa aula inclui exercícios de
alongamentos, flexibilidade de abertura de pernas e de coluna, fortalecimento
dos músculos da perna e do abdômen.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Jean Gremaschi Informática
Relatório de Aulas – Informática
Turmas T1 e T2
Aula 1: Hora do Código de Minecraft (1/3)
Utilizando como base o jogo online de lógica de programação, os
beneficiários foram apresentados à programação em blocos de uma maneira
simples e intuitiva, visando a familiaridade deles com conceitos como algorítmo,
lógica de programação e do funcionamento de alguns comandos.
Leveis 1 a 5

Aula 2: Hora do Código de Minecraft (2/3)
Aprofundando em conceitos de repetição
Leveis 6 a 10

Aula 3: Hora do Código de Minecraft (3/3)
Aprofundando em conceitos de verificação
Leveis 11 ao 14

Aula 4: Introdução ao Scratch
Com os beneficiários já familiarizados com a programação em blocos, foi
apresentado de maneira geral o funcionamento do Scratch, além de relembrar

as ligações que ele mantém com o funcionamento do ScratchJr, que foi
recentemente abordado nas aulas.

Turmas T3 e T4
Aula 1: AppInventor – Introdução à interface do AppInventor
Apresentação

de

como

acessar

e

demonstração

das

principais

funcionalidades do AppInventor

Aula 2: AppInventor – Criando um aplicativo básico para concatenar
palavras

Aula 3: AppInventor – Desenvolvendo um aplicativo de cálculo

Aula 4: AppInventor – Criando um aplicativo

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Natanael Calefi Pereira
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Metais

Relatório das aulas

Este relatório tem como objetivo descrever como tem sido as ações e
atividades das aulas de música do projeto FLORESCER.
Desde de o início do isolamento social a qual todos tivemos que nos
colocar, o florescer prontamente ajustou os atendimentos aos beneficiários por
meio da plataforma online MOODLE. Nós professores de musica iniciamos uma
serie de gravações de aulas que ficariam disponíveis de forma online para os
beneficiários do programa, de início vimos uma ótima oportunidade para
continuarmos as atividades, no entanto a participação dos beneficiários não foi
tão efetiva, assim no inicio de julho tivemos uma reunião de planejamento na
qual debatemos varias ideias e possibilidades de tornar ainda mais acessível o
acesso dos alunos as aulas. Definimos algumas ações interessantes para
alcançar não somente os alunos do florescer como também uma parte da
comunidade externa que tenha interesse em aprender música. Logo após
tivemos uma segunda reunião essa com todos os professores do florescer e foi
definido uma meta para que pudéssemos alcançar resultados mais pontuais.
Após essa reunião iniciamos as atividades de forma online, mas com aulas
em tempo real ao vivo pela plataforma ZOOM, essas aulas seriam 1 vez na
semana cada professor com sua classe, assim estaríamos mais conectados aos
alunos para assim dar seguimento as aulas.
Iniciamos a primeira aula online no dia 28/07/2020 as 10:00 horas da
manhã com todos os alunos do período para assim dar as boas vindas a essa
nova modalidade de aula que iniciamos, cantamos com eles nos alegramos em
ver os rostos deles e conversamos de maneira a instrui-los de como seriam
nossas aulas, tivemos uma participação de mais de 90% nessa aula inaugural.
No período da tarde também tivemos a aula com todos em uma única sala
virtual para assim darmos as boas vindas a modalidade online, tivemos uma

participação de mais de 90%.
Além de algumas aulas já gravadas e disponibilizadas na plataforma
MOODLE, nós professores gravamos uma série de materiais áudio visuais para
serem postados nas redes sociais do projeto, visando uma divulgação das
atividades que vem sendo desenvolvidas, também nossos alunos têm a
oportunidade de ver seus professores atuando exatamente com os instrumentos
que eles estão aprendendo.
No mais estamos nos adaptando a essa modalidade, agregando
ferramentas para alcançar nossos alunos e que eles possam de alguma maneira
terem materiais para estudos dentro desse período que estamos.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Guilherme Sanchez Nardo
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Viola de Arco
Relatório das aulas

Em uma reunião com os professores do projeto e a Coordenadora Prof.
Fátima, deliberamos que, devido à falta de previsão de volta das atividades
presenciais, iniciaríamos aulas com as turmas em tempo real através do app
Zoom.
Eu e os professores de música nos reunimos para gravar material para
divulgação do projeto e engajamento dos alunos. Gravamos no ultimo mês 6
pequenos vídeos para postagem com temas de Games, Filmes e outras músicas
conhecidas pelo nosso público (alunos e pais do Projeto Florescer).
Em nossa primeira aula (28/07) juntamos todas as turmas de música
para darmos boas vindas aos alunos ao novo momento do projeto. Explicamos
como as aulas aconteceriam daquele momento em diante: 1 vez por semana
pelo “Zoom”.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Wellington Tangi Miguel
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Madeiras
Relatório das aulas
Este relatório refere-se às atividades realizadas em julho pelo projeto.
Após um bom período com as aulas suspensas pela plataforma EaD,
fizemos uma reunião entre os professores de música e a Profa. Fátima para
discutirmos ideias e dar seguimento ao projeto através do formato à distância.
Nesta reunião foram levantadas as ideias de prosseguirmos no segmento EaD
para os alunos do projeto, dando possibilidade de abertura para alunos de outros
polos do Florescer, e até alunos de comunidade externa. As aulas seriam
gravadas em formato de vídeo e disponibilizadas na plataforma moodle do
projeto. Também ficou concordado que faríamos 1 aula por mês em tempo real
para os alunos. Por fim, também concordamos em continuar as gravações de
músicas para as páginas do projeto nas redes sociais.
Numa segunda reunião, que infelizmente não pude acompanhar, ficou
acordado que as aulas seriam em formato EaD, por videoconferência através da
plataforma Zoom. Deste modo, nós professores de música, nos organizamos
para fazer a primeira aula em conjunto com todos os alunos da música.
Na primeira aula, conforme o planejado, reunimos todos os alunos na
mesma sala virtual e fizemos a aula. Abrimos um espaço de diálogo para os
alunos se expressarem com falas sobre seus sentimentos diante ao isolamento
e paralisação das aulas. Para além dos diálogos estabelecidos, tocamos duas
músicas ao vivo. A aula foi curta, pois, a plataforma zoom tem um limite de 45
minutos por sessão. Ficou acertado entre os professores, que dali em diante as
aulas seriam separadas por classes, para cada turma com seu respectivo
professor.
Foram montados grupos no WhatsApp, divididos por classes, com os
alunos e seus respectivos professores, para os avisos e envios dos links de
acesso à sala virtual. A aula ficou marcada para às terças-feiras 16h. Pouco

antes do horário, eu abri a sala no Zoom e enviei o link para os alunos da minha
classe.
Ficou acertado entre os professores, que iriamos iniciar os conteúdos de
teoria musical. Fiz o planejamento da exposição dos conteúdos de teoria musical
de forma dinâmica e menos maçante possível. O objetivo foi partir da pergunta
“você sabe ouvir música?”, e através das práticas de escuta debater os
conteúdos de teoria musical. Nesta aula foi iniciada a discussão dos conteúdos
relacionados à teoria musical: dialogamos sobre apreciação musical, gêneros e
estilos musicais, e instrumentação. A exposição dos conteúdos foi em formato
de diálogo, buscando maior leveza na aula. Nessa aula estiveram presentes os
alunos: Victor Hugo, Isabela, Leticia e Higor.
Na segunda aula, continuamos o percurso iniciado na aula anterior. Exibi
alguns vídeos meus tocando, para discutirmos os conteúdos. Falamos sobre os
conteúdos: tessitura, estilos musicais, instrumentação. Estiveram presentes os
alunos: Isabela, Letícia e Victor Hugo.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Gezer Santos Alves
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Violão
Relatório das aulas

Ao longo do mês de julho foram gravadas vídeoaulas e postadas na
plataforma EAD. Foram também postadas atividades sobre teoria musical e
prática do violão. No final do mês de julho em reunião, ficou acordado que
faríamos aulas online por meio do aplicativo ZOOM para alcançar os alunos e
trazê-los realmente para o sistema digital. No final de julho realizamos a primeira
aula online com grande êxito. Do total de 22 alunos apenas dois não
participaram. A partir de então, todas as aulas são online e postamos atividades
na plataforma.

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educador: Pedro Henrique Leal
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Violino
Relatório das aulas
Este é o relatório das atividades e aulas que foram realizadas entre os
meses de julho e agosto. Tivemos as aulas presenciais suspensas por conta da
pandemia e desde então estamos com as aulas remotas com os alunos através
da plataforma moodle. Após uma reunião com a coordenadora pedagógica do
projeto, foi acertado com os professores que retornaríamos as atividades com os
alunos, só que desta vez, as mesmas sendo através de videoconferência
(Zoom). Os alunos foram informados que assim seria até que tudo volte ao
normal. Além das videoconferências, os professores também têm participado
das atividades das redes sociais do Projeto Florescer, através de vídeos de
músicas que tenham um bom alcance, não só para os alunos, como também
para a toda comunidade Maringaense.
Em uma segunda reunião com todo o corpo docente do projeto Florescer,
precisei me ausentar. Sendo informado posteriormente do que foi tratado no dia
da referida reunião. Após alguns dias de planejamento comecei a remodelar a
plataforma, para que os alunos conseguissem encontrar uma ambiente diferente
e de acesso interativo. Na semana seguinte começamos as aulas ao vivo com
os alunos. Por um imprevisto na data da primeira aula, cumpri no primeiro dia
apenas as atividades de planejamento, não conseguindo estar presente na
primeira aula online. Já na semana seguinte, após a gravação do material para
as redes sociais com os demais professores, e também após o planejamento da
aula online, iniciamos a primeira aula de violino online do projeto.
Notei que na primeira aula tivemos uma participação de pelo menos 80%
da turma de violino. Todos os alunos participaram de forma muito fluída e
organizada, mesmo sendo a primeira aula deles, tudo transcorreu de uma ótima
maneira. Como conteúdo, foi ministrado um pequeno curso para os alunos sobre

as mudanças aplicadas na plataforma, ensinando a eles como acessar e
encontrar o conteúdo novo das aulas de violino. Após esse pequeno curso,
tivemos um bate-papo, para saber como anda a realidade dos alunos durante o
período de pandemia em que nos encontramos no momento atual. Após
transcorridos os minutos da aula, foi encerrada a aula e foi pedido aos aluno que
acessassem a plataforma de maneira mais assídua para a participação nas
atividades feitas.
Na semana seguinte, tivemos o planejamento com os professores e logo
após iniciamos nossa aula online. O material que foi ministrado, foi
exclusivamente o material que se encontra no primeiro módulo do moodle.
Aprendendo sobre a história do violino e logo após os alunos terem
acompanhado todos os slides, foram inclusos exercícios em forma de jogo. Um
pequeno campeonato para os alunos, onde o mesmo foi avaliado pelo professor
como promissor. Com uma boa participação dos alunos serão ministradas as
atividades construídas pelo professor na plataforma moodle durante as próximas
semanas. Destaco a participação de praticamente todos os alunos nas duas
primeiras aulas com média de 70% de participação geral.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Educador: Pâmela Prado
Projeto: Florescer - Aula de Violoncelo

Após uma reunião com professora Fátima e professores de música, ficou
acordado por causa da pandemia, que o ensino das aulas de música seria pela
plataforma Moodle, aulas online, e gravações de músicas feitas pelos
professores, também fiquei responsável pela edição desses vídeos, os vídeos
são postados na página do Florescer.
Foi montado um grupo no WhatsApp com os alunos de violoncelo, onde
compartilhei músicas, peças e concertos de violoncelo, para ir introduzindo o
repertório do violoncelo aos alunos, trabalhando percepção e apreciação
musical. O grupo é usado para disponibilizar o link das aulas online, atividades,
recados e tarefas.
No dia 28/07 aconteceu a primeira aula online pelo Zoom, onde reuniu
todos os professores de músicas com todos os alunos. A partir desse dia, as
aulas estão sendo online pelo Zoom, terça-feira as 16hrs, cada professor com
sua classe. As aulas são gravadas e postadas na plataforma para o aluno ter
acesso.

Aulas postadas na plataforma Moodle:

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Vídeos gravados:

