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ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA FLORESCER DURANTE O MÊS DE AGOSTO

Entre 01 e 31 de agosto foram realizadas diversas atividades no programa Florescer
envolvendo todos da equipe, com o objetivo de dar continuidade ao atendimento dos
beneficiários nos projetos de Música, Informática, Conscientização para a Vida e Ballet. Além
destes, a partir de julho foi incluído o projeto: Papo de Psicóloga, visando cuidar da saúde mental
de nossas crianças e adolescentes durante a pandemia, haja vista o alto nível de preocupação
e ansiedade que predomina neste momento. Todos os projetos ocorreram por meio de aulas
online pelo aplicativo zoom e por atividades postadas na plataforma Moodle Florescer. Foram
mantidos os acolhimentos pelos em grupos de WhatsApp específicos de turmas, bem como
por atendimentos individuais sempre que necessário.
As aulas online pelo zoom tem alcançado um excelente resultado com cerca de 90% de
participação. A didática é bastante diversa com a utilização de vídeos, música, relatos,
reportagens, jogos e contação de história.
Além das aulas online, foram realizadas ações presenciais de entrega de instrumentos
musicais e máscaras educativas, respeitando o protocolo de distanciamento social com uso de
máscaras e sem contato físico. Tais ações prezam pela reafirmação de vínculos entre Florescer,
Famílias e Beneficiários, mesmo diante da pandemia e pelo incentivo a continuidade nos
estudos, cultivando sonhos e esperança de dias melhores.
Foi dado continuidade ao projeto “Florescer na Mídia” com postagem semanais no
Facebook do Floreescer e do Projeto de Música, bem como no Instagram. O objetivo é divulgar
o trabalho realizado e de elevar nossos patrocinadores: G10 e Rodoparaná.
O projeto “Culinária Solidária” permanece ativo e tem dado bons resultados para o programa.
Além do tradicional copo de frutas, foi incluído ainda o copo gourmet feito com creme de ninho
e chocolate branco e também bolos de pote de diversos dabores.

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas de Souza

1- ACOMPANHAMENTO DAS AULAS ONLINE

Durante o mês de agosto a coordenação buscou acompanhar as aulas online em
todos os projetos a fim de orientar os educadores sobre a metodologia e também
averiguar a participação dos beneficiários.
Com a participação nas aulas foi possível perceber a dedicação dos Educadores
e assim foi postado uma mensagem de motivação a eles no grupo EaD juntamente com
orientações metodológicas sobre novos recursos a serem utililizados nas aulas, a fim de
manter o engajamento dos beneficiários:

A coordenação solicitou ao professor de Informática a criação de um canal no
youtube para o armazenamento das aulas online para fins de postagem na plataforma
EAD Florescer. A partir da criação do canal, os Educadores foram orientados a organizar
suas aulas e postá-las na plataforma. Deste modo, os beneficiários que não conseguem
assistir as aulas em tempo real, têm a oportunidade de assisti-las pela plataforma e
realizar uma atividade. Também receberam orientações para acompanhar de perto as
faltas de sua turma e incentivar a participação nas aulas.

Destarte, agora o programa Florescer Maringá atua tanto de modo assíncrono
com a plataforma Florescer EAD, quanto de modo síncrono com as aulas pelo aplicativo
zoom. A coordenação atua constantemente por meio de pesquisas e reflexão na busca
por melhorar o atendimento aos beneficiários.

2- CAPACITAÇÃO EQUIPE FLORESCER DE CAXIAS DO SUL E TODAS AS
FRANQUIAS SOBRE A PLATAFORMA MOODLE

Em agosto a coordenação do programa Florescer Maringá atuou na capacitação da equipe
florescer de Caxias do Sul e de todas as franquias em relação a conhecimento sobre a
plataforma moodle. O objetivo foi de incentivar os demais programas a atuarem junto aos
beneficiários no ensino EaD utilizando-se do Moodle. A capacitação iniciou com informações
básicas sobre o conceito de Moodle, seu criador e usuários. Após, foi trabalhado os principais
recursos e atividades do Moodle e o passo a passo para a criação de um curso e organização
das aulas EaD. Foi uitlizado recursos do powepoint e da própria plataforma Moodle para
exemplificação. A capacitação terá continuidade durante o mês de setembro.

3- GESTÃO DO PROJETO CULINÁRIA SOLIDÁRIA

A coordenação do Programa Florescer tem atuado na produção e gestão geral do projeto
Culinária solidária o qual tem trazido excelentes resultados para a instituição. Desde a aquisição
da matéria prima, a produção dos alimentos, fotos, postagens e vendas tem sido feito pela
coordenação com a ajuda da zeladora do programa Cleusa Belarmino e, em alguns momentos
pelos educadores. Os principais produtos são as saladas de fruta nas versões tradicional (com suco
de laranja natural) e gourmet (com creme de ninho com chocolate branco) e os bolos de pote de
sabores variados. O objetivo é angariar recursos para a aquisição de cestas básicas para as
famílias mais carentes e ajuda o programa no que for preciso.

4- ENTREGA DE INSTRUMENTOS PARA O PROJETO DE MÚSICA FLORESCER

No mês de agosto o programa Florescer recebeu uma doação de 18 violões da
empresa Oderço Distribuidora de Informática e Eletrônicos e de 16 flautas do
professor Natanel Calefi. A coordenação e orientação organizaram a entrega dos
instrumentos nos pontos para as famílias, visando incentivar a continuidade do projeto
de música, o professor de violão Gézer participou também das entregas. Junto com
os instrumentos foram entregue máscaras lúdicas produzidas pela orientadora
educacional do programa.

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 nas mídias oficiais do programa sobre diversos temas;

 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 projetos;

 Elaboração de relatórios mensais;
 Produção de materiais diversos

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo

Durante o mês de agosto a orientação atuou em diversos projetos e mateve
contato com as famílias e beneficiários, visando levantar as demandas e auxiliar
no que fosse necessário.

1. PROJETO FLORESCER NA MÍDIA

No decorrer do mês de agosto, a carga horária de trabalho foi mantida de
50% e cumprida integralmente dentro da Casa Florescer. A orientação esteve a
frente do projeto “Florescer na Mídia” que tem como foco dar publicidade as
ações desenvolvidas no programa e valorizar as empresas patrocinadoras.
Foram realizadas as publicações para nas redes sociais na página do Programa
e no Instagram do Projeto de Música.
Nas redes sociais foram realizadas publicações de aniversariantes do
mês, datas comemorativas, informativos de aulas e projetos do programa. A
página também contou com publicações da coordenadora do programa referente
ao Leilão Solidário em andamento durante todo o mês. As artes postadas nas
plataformas digitais, foram todas editas pela Orientadora Gislayne e aprovadas
pela Coordenadora Fátima Cristina.
Dia 09/08, publicação referente ao dia dos pais:

Dia 11/08, publicação do Dia do Estudante:

Dia 12 e 14/08, GIF de Aniversariante:

Dia 15/08, publicação em comemoração ao Dia da Informática, com foto dos
nossos beneficiários utilizando a sala do Programa Florescer.

Dia 19/08, a publicação foi sobre um dos principais projetos do programa “Apoio
a escolarização”, com foto dos beneficiários durante a aula do projeto:

Dia 25/08 GIF aniversariantes:

Dia 27/08 publicação do Dia do Psicólogo:

Dia 31/08 publicação com fotos das aulas online realizadas durante o mês, dos
diversos projetos:

Nas redes sociais do Projeto de Música, Instagram e na Página no
Facebook do Projeto, foram realizadas diversas postagens.
Dia 09/08 ocorreu a publicação referente ao desafio lançado aos
beneficiários de criarem projetos que fizessem a diferença na vida das pessoas
nesse momento de pandemia. Nosso grupo de jovens aprendizes da
Transpanorama abriram uma página de entretenimento para adolescentes no
Instagram, com vídeos de culinária, coreografias, técnicas de estudo e muito
mais. Sobre o Dia dos Pais, uma arte também foi publicada.

Dia 14/08 publicação sobre informações de instrumentos musicais:

Dia 25/08, publicação com curiosidades sobre violino:

Dia 26/08 publicação de Interpretação musical com professores de música:

Dia 28/08 publicação de Interpretação musical com professores:

Dia 31/08 publicação com diversas fotos das aulas online de música:

2. AULAS ONLINE

As aulas realizadas com a Orientadora Gislayne, teve como tema “Papo de
Psicóloga” e ocorreram uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. Os
temas foram escolhidos tanto pela orientadora quanto pelos próprios
beneficiários, conforme as necessidades de cada turma, respeitando a faixa
etária. Os contatos com as famílias foram mantidos pelo WhatsApp, a fim de
verificar o motivo de faltas, o acompanhamento das necessidades das famílias
e divulgar informações.

Sementes 1 e 2
Aula 05/08
No dia 05/08 o tema abordado foi sobre “Sentimentos e emoções”. O
Objetivo da aula foi esclarecer de forma lúdica, a diferença entre sentimentos e
emoções e como lidar com tantos sentimentos que surgem no cotidiano. Para
ilustrar foi utilizado rostinhos de emotions que representaram as emoções e
sentimentos. Por meio desse recurso as crianças puderam falar sobre seus
sentimentos.

Aula 12/08

Aula do dia 12/08 o tema abordado foi “A importância da vida”, através
deste foi possível interagir com as crianças falando sobre a importância da nossa
vida, desde o seu início dentro da barriga da mamãe, de quanto somos especiais.
No diálogo, puderam dizer quando se sentem especiais ou não, aos que
relataram não se sentirem especiais foi feita abordagem para que os amigos
dissessem ao colega como ele é especial para eles. Como recurso lúdico, foi
utilizado dois bonecos representando uma menina e um menino, com uma
bexiga. Durante a aula a educadora assoprou a bexiga simbolizando o “sopro da
vida” dado por Deus a cada um de nós, mostrando como somos especiais para
Deus.

Aula 18/08
Na aula do dia 18/08 foi dado continuidade ao tema emoções, a aula teve
o título: “Trabalhando as emoções”. Nesta, foi apresentado as crianças uma
atividade utilizada como recurso para desenvolver a inteligência emocional e
ajudar a organizar suas emoções. A “Mascara das emoções” foi criada, pois, foi
notado durante conversas com as crianças e pais que esse período de
distanciamento social causado corona vírus, tem sido angustiante para muitas
crianças, por vários motivos: a ansiedade dos adultos, que reflete diretamente
no relacionamento com as crianças; o impedimento de ver os amigos; a privação
dos passeios; as atividades escolares sendo executadas fora do ambiente
escolar e sem professores, e toda mudança na rotina ocasionada de forma
repentina. Tudo isso tem gerado muita ansiedade e estresse na maioria das
pessoas.
Por isso, o objetivo da “Máscara das emoções”, foi fazer desse momento
um pouco mais leve para a criança utilizando a máscara de proteção como base,
pois tem se tornado um acessório diário, fazendo com que brinque com a
máscara que criou. Tendo em vista que é por meio da brincadeira que a criança
aprende e compreende o mundo, isso pode ser feito através da vivência de
ações e imitação da organização da vida. “É bom recordar que o brincar é por si
mesmo uma terapia” (D. W. Winnicott, 1975).
Pensando também na elaboração dos sentimentos projetados na máscara
através dos emotions e figuras, foi elaborado duas histórias para que alguém da
família fizesse a leitura para a criança, fortalecendo assim os vínculos familiares:

A máscara foi feita toda em EVA, com borda de elástico. Foram montados
2 kits temáticos, feitos com desenhos em Eva com fita dupla face no verso, para
que a criança fizesse sua própria montagem no lugar que desejarsse e com os
itens de sua preferência.
Kit 1: “Princesas”. com 1 coroa, 1 condão da fada madrinha, 1 sapatinho da
cinderela, 1 coração, 4 rostinhos de emotions representando emoções como,
alegria, amor, tristeza, raiva e história “Ser Princesa”.
Kit 2: “Dinossauros”, contém 3 dinossauros de espécies diferentes, 4 rostinhos
de emotions representando emoções como, alegria, amor, tristeza, raiva e
história “Dinossauro corajoso”.

Aula 26/08
Na aula do dia 26/08 foi dado continuidade ao tema “Trabalhando as
emoções (parte 3)”. Nesta aula foi lida com as crianças as histórias enviadas
dentro do Kit da “Máscara das emoções” e dialogamos sobre o tema. Também
foi utilizado o recurso lúdico “nuvem negra” falando sobre as situações ruins que
acontecem na vida criança ao qual ela vê como um problema para resolver. Foi
relatado diversas situações de conflito com irmãos, primos, sobrinhos que eles
veem como dificuldade a enfrentar e lidar no dia a dia. Então, através das falas
foi explanado as possibilidades de como lidar com conflitos, sobre alternativas
para recorrer quando estiver com raiva, triste ou irritado. Possibilidades como,
falar com um adulto que ele confie e que vai compreendê-lo, fazer um desenho,
brincar, dar uma volta. Também foi compartilhado experiências do seu dia a dia.

Sementes 3 e 4

Na turma dos adolescentes, sementes 3 e 4, os temas abordados foram
escolhidos conforme a sugestão da turma e adequando as necessidades da
faixa etárias.
Aula online 05/08
No dia 05/08 foi dado continuidade ao tema “Ansiedade”, devido a aula
anterior, realizada em julho, a internet estava instável e ocorreram diversas
interferências. Os vídeos propostos para falar sobre o tema foram enviados via
Whats app para os participantes e discorrido sobre o assunto durante a aula. Os
vídeos foram escolhidos para esclarecer o tema de forma bem humorada:

Aula online 12/08
No dia 12/08 o tema falado com os adolescentes foi “Exposição na
Internet”, visto que em meio a pandemia, o uso da internet e redes sociais se
tornou ainda mais frequente tornando o conteúdo se muito importante. Assim,
dentro desse título foi falado sobre o que as redes socias causam em cada um,
fizemos algumas comparações de pessoas que se comportam de uma forma na
internet e na vida real não apresentam a mesma coragem ou opinião, foi dado
dicas para usar a internet de forma positiva e também discorrido brevemente
sobre o transtorno de dependência da internet. Os adolescentes participaram
dando opiniões e expondo algum caso ou exemplo.
Aulas online 19/08 e 26/08
Nas aulas do dia 19/08 e 26/08 o tema foi “Preconceito LGBTQI+”, esse
tópico surgiu por sugestão dos adolescentes. Na primeira aula foi discorrido
sobre a sigla LGBTQI+, seu surgimento e como vem mudando ao longo do
tempo devido a diversidade que ela procura abranger. Durante a aula os alunos
participaram dizendo suas opiniões e citando outras opções sexuais que
conheciam. Na segunda aula, foi apresentado casos de homofobia conhecidos
na internet, e mostrado uma reportagem de um caso de homofobia dentro do
transporte público. Através dos casos expostos, foi possível a participação dos
beneficiários por meio de opiniões e exemplos de casos que vivenciaram
próximos. Foi trabalhado o respeito, amor ao próximo, tolerância e senso crítico.

RELATÓRIO – AGOSTO 2020

PROJETO: Conscientização para a vida
EDUCADOR (A): Bruna Thaís Gonçalves
SEMENTE 1

TEMA – EU SOU ASSIM

Aula onlie 10/08

Objetivo: Trabalhar com as crianças o autoconhecimento, a autoaceitação e o
respeito as diferenças, visando o aprimoramento das suas qualidades e
desenvolvendo seus pontos de melhorias como indivíduos, assim como
reconhecer erros e acertos.

Descrição da aula: Nessa aula os beneficiários puderam refletir sobre o
conhecimento de si mesmo, entender o que gostam e o que não gostam, o que
desejam da vida, que coisas são importantes, e quais os seus sentimentos diante
de certos acontecimentos, aprendendo assim, a refletirem sobre si mesmos,
sobre o mundo e as pessoas ao nosso redor, respeitando aos demais e a si
próprio. Foi uma aula bastante interativa, onde as crianças expuseram seus
pontos de vistas e questionamentos atingindo o objetivo esperado, concluindo
que todos nós possuímos muitas qualidades, mas que também temos defeitos e
que devemos nos esforçar para transformá-los em virtudes.

Texto de apoio:

Ser diferente.

Zezé, o elefante, estava triste. Ele se achava gordo e desajeitado. Na verdade,
queria ser como Filó, a girafa. Porém, ao contar para a amiga girafa seu sonho
de ser alto e elegante como ela, descobriu que Filó se achava alta demais, e não

gostava de seu pescoço. Ela contou, então que desejava ser como Lico, o veado,
ágil, veloz e com a altura certa.
Conversando com Lico, descobriram que ele se considerava frágil demais e, em
seus sonhos, via-se forte como Ian, o leão.
Superando o medo que sentiam de Ian, foram procurá-lo, para perguntar como
era ser forte, ser o rei da floresta. Mas encontraram Ian triste e solitário. O leão
possuía poucos amigos, pois tinha fama de ser furioso, e todos tinham medo de
se tornar seu jantar.
Como não conseguiram concluir quem era o melhor bicho, resolveram fazer um
concurso para eleger o mais belo da floresta, o animal ideal. E foram procurar
Zilá, a coruja, para juntos estabelecerem as regras do campeonato.

Zilá era uma estudiosa do comportamento animal, que surpreendeu a todos
quando disse:
- Que importa ser o mais belo, o animal ideal? Deus criou cada animal de um
jeito especial, com características próprias. E aí está a beleza da criação. Já
pensaram se só existissem leões ou borboletas?
Zilá também explicou que cada animal tem virtudes próprias, e que o importante
é cada um aceitar-se como é, valorizando o que tem de bom e se esforçando
para se tornar alguém cada vez melhor, desenvolvendo qualidades como amor,
perdão, respeito, amizade.
Zezé, Filó, Lico e Ian pensaram muito no que disse Zilá. E não realizaram o
concurso.
A partir dessa conversa, Zezé parou de reclamar de seu peso e iniciou um
programa de exercícios; Filó aceitou-se como era, alta e magra e deixou de ser
fofoqueira; Lico tornou-se mais alegre e satisfeito com a vida e Ian tem se
esforçado para ser mais calmo e simpático e fazer novos amigos. Assim, todos
colaboram para que a floresta se torne um lugar melhor para se viver.
Claudia Schmidt.
https://virtudesaqui.blogspot.com/search?q=o+lim%C3%A3o+insatisfeito

Música apresentada:

TEMA – COOPERAR É PRECISO!

Aula onlie 17/08

Objetivo: Compreender o significado da palavra em si, para desempenharem
ações de cooperação em seu dia a dia, entendendo que a colaboração é a tarefa
de ajudar e servir, de uma maneira solidária aos demais. Para que sejam
pessoas colaboradoras e cooperantes desenvolvendo um espírito generoso e de
empatia.
Descrição da aula: No início da aula foi questionado pela educadora e
posteriormente relatado pelas crianças alguns sinônimos de cooperação como:
gentileza, humildade, respeito, solidariedade, percebendo assim que os
beneficiários compreendem sobre o assunto trabalhado. Após assistirem alguns
vídeos para refletirem sobre o tema, foram levantadas algumas perguntas que
ajudaram no desenvolver da aula e na participação da turma. Finalizamos com
uma música, que tinha como objetivo ensiná-los a praticarem seus deveres nos
ambientes frequentados, tão importantes e valiosos quanto os seus direitos
resguardados.

Vídeos apresentados:

Música apresentada:

TEMA – A UNIÃO FAZ A FORÇA

Aula 24/08

Objetivo: Fortalecer a identidade e a autonomia, a partir das relações
socioculturais, de forma autêntica, consciente e contextualizada. Valorizar ações
de cooperação e solidariedade desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração
e compartilhando vivências.
Descrição da aula: Iniciamos a aula com uma boa história para que as crianças
conseguissem fazer a apropriação do tema discutindo sobre a mesma, onde
todos puderam falar e expor sua visão e conhecimento dentro do assunto
abordado, aproveitando para refletirmos que no distanciamento que estamos
vivendo hoje, vemos como estar juntinhos é bom e nos faz falta, apesar de
termos dado um jeitinho através da maravilhosa tecnologia que nos permite
ainda uma outra forma de estarmos próximos, mas não é a mesma coisa. Por
fim, concluímos a importância da união e que assim possamos dar mais valor a
esses momentos quando tudo voltar.

Vídeos apresentados:

Música apresentada:

SEMENTE 4

TEMA – O TEMPO NÃO PARA

Aula online 03/08

Objetivo: Refletir sobre o futuro, suas metas e perspectivas, compreender que
necessitamos acompanhar o tempo de forma saudável e produtiva para alcançar
os objetivos.
Descrição da aula: Essa aula foi muito produtiva tento em vista a grande
interação

dos

beneficiários,

levantando

questionamentos

pertinentes,

demonstrando interesses no assunto, refletindo sobre como deveriam e
poderiam gerir melhor seu tempo, compreendendo que nada sabemos sobre o
amanhã, e que por isso, o momento é agora e que o segredo da força é a
vontade.

Texto de apoio:
O que você faz com o seu tempo?

Tempo é um dos fatores mais fundamentais da vida humana. Com frequência, a
diferença entre o indivíduo bem-sucedido e o fracassado na vida tem a ver com
o uso do tempo. O tempo é tão importante que as pessoas o vendem. É escasso
e por isso tem a ver com disciplina e prioridade. Já as prioridades têm a ver com
os valores pessoais e são determinadas pelo grau de importância que damos às
coisas.

Muitos dirigem a vida como se estivessem dirigindo um veículo e olhando mais
para o espelho retrovisor do que para a frente. É por isso que o passado
prejudica tantas pessoas, pois se sentem injustiçadas por coisas que lhes
ocorreram, preferem remoer mágoas, não liberam o perdão. Desperdiçam a vida
presente e comprometem o futuro, culpando e odiando os seus pais, seus
irmãos, seus professores, seu cônjuge, seus chefes, pessoas que consciente ou
inconscientemente as prejudicaram segundo o seu ponto de vista. Toda vez que

se lembram novamente do fato, sofrem como se a situação tivesse acontecido
aqui

e

agora,

mesmo

tendo

se

passado

há

muitos

anos.

Perdoar é uma atitude inteligente, é ter controle emocional e demonstrar uma
grande visão da vida, uma vez que o ódio envenena quem o possui, compromete
a saúde, os relacionamentos e o futuro. A solução é passar a borracha ou
simplesmente deletar o passado, pois o que vale é “tocar a bola para frente”.
Liberar o perdão é sabedoria, pois, quando se libera o perdão, o “caixa
emocional”

é

zerado.

O tempo que passou não volta mais. Apegar-se ao passado tem o poder de
neutralizar o presente e estragar o futuro. Os sonhos são mais poderosos que
as marcas na vida passada. Nenhum acontecimento do passado poderá deter
quem

tem

sonhos.

O tempo não é igual. Antigamente se contavam as distâncias; hoje, com a
evolução dos meios de comunicação e dos transportes, conta-se o tempo. O
tempo passa rápido, a vida é feita de momentos. O futuro a Deus pertence, não
queiramos antecipá-lo, pois se torna uma insuportável e doentia ansiedade. A
única maneira de assegurar o futuro é viver correta e intensamente o momento
presente.

O tempo precisa ser bem administrado para ser produtivo. Ganhar tempo tem a
ver com o estilo de vida, com a estrutura fisiológica de cada um; por isso, procure
se conhecer. Algumas pessoas são mais produtivas pela manhã; e outras, pela
tarde ou à noite. Para quem é solteiro e ganha casa, comida e roupa lavada dos
seus pais, o conselho é que coloque a cara nos estudos para ser alguém na vida
antes

que

ache

que

é

tarde

ou

está

velho

demais.

Tempo também tem a ver com equilíbrio. Tem gente que pensa que todo fim de
semana é feriado, e não faz nada de útil. Outros acham que são máquinas e
querem trabalhar, trabalhar e trabalhar! Nunca param para descansar, até o dia
em que, contra a vontade, com a saúde exaurida, terão que tirar férias num spa
cinco-estrelas, chamado UTI, de algum hospital, com direito a tubos de oxigênio

para respirar e sonda na boca para se alimentar.
Reflita ...
Vídeo apresentado:

Música apresentada:

TEMA – AUTOCONHECIMENTO

Aula online 10/08

Objetivo: Permitir que descubram suas qualidades, capacidades, bem como
seus

pontos

que

devem ser melhorados.

Entender

que

investir

em autoconhecimento é designar esforços para compreender a si mesmo em
todos os âmbitos.
Descrição da aula: Em um primeiro momento foi trabalhado o significado da
palavra em si, buscando a compreensão ampla do conceito. No segundo
momento, falamos sobre autoaceitação, como forma dos adolescentes exporem
suas angústias, medos, descontentamentos e expectativas. E para finalizar,
falamos sobre autoestima, com intuito de se reconhecerem como pessoas
capazes, com potenciais, a fim de se motivarem e perceberem que a beleza
física é um conceito construído a partir de cada um. Que necessitamos mesmo,
é cuidar da beleza do coração.
Texto de apoio:

https://twitter.com/bibibailas/status/1185556363482562560

TEMA – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Aula online 17/08

Objetivo: Apresentar temas relevantes da Educação Financeira, tais como
planejamento financeiro, consumo, consumismo e o ato de poupar, promover
discussões sobre a importância de se realizar um planejamento financeiro,
discutir sobre a influência da mídia no consumo desenfreado da sociedade,
analisar o comportamento das pessoas frente ao consumismo, conscientizar
sobre a importância de poupar, objetivando a realização de sonhos de curto,
médio e longo prazo.

Descrição da aula: No primeiro momento, após termos verificado e refletido
sobre os conhecimentos pré-existentes sobre Educação Financeira através de
um questionário enviado anteriormente aos beneficiários, foi apresentado a
turma

por meio de vídeos, textos e charges alguns temas importantes da

Educação Financeira, para que pudessem se familiarizar com a temática e para
que houvesse a conscientização sobre a necessidade de um planejamento
financeiro responsável e consciente, evitando o consumismo e problemas
futuros como o endividamento pessoal e familiar. Os adolescentes se mostraram
muito interessados, participaram do começo ao fim atentos e empolgados. A aula
terá continuação na próxima semana.

Imagem utilizada:

Vídeo apresentado:

1 charge

2 charge

Após terem assistido ao vídeo e analisado as charges, os adolescentes
tiveram a oportunidade de conversar sobre a importância de se traçar metas e
de se fazer um planejamento financeiro para garantir realização pessoal,
qualidade de vida e realização de sonhos. Neste sentido, pudemos refletir sobre:
 O que é orçamento?

 Qual a importância de um planejamento financeiro?

 Você considera importante analisar a diferença entre querer e precisar?

 Você consegue relacionar o conteúdo do vídeo ou das charges com alguma
situação da realidade?

TEMA – EDUCAÇÃO FINANCEIRA II
Aula online 24/08
Objetivo: Transmitir o conhecimento de forma dinâmica, se distanciando do
ensino tradicional. Para isso foram selecionados dois vídeos e um poema. A
ideia era fazer com que compreendessem a diferença entre consumo e
consumismo, refletindo sobre suas ações e que, além disso, percebessem o
quão antigo é a questão do consumismo na sociedade.

Descrição da aula: O primeiro vídeo falava sobre o consumismo, suas causas
e consequências, posteriormente fizemos a interpretação e análise da letra da
música - Dívida Interna – utilizada para evidenciar o ciclo de vida do indivíduo
consumista com a intenção de alerta-los sobre os males do consumismo.
Vídeos apresentados:

No segundo vídeo que falava sobre os impactos do consumismo no mundo atual,
relacionamos o consumismo e o consumo consciente sob a ótica de alguns
pensadores do mundo da moda.

E para finalizarmos, lemos e interpretamos o poema “Eu, etiqueta” de 1984, onde
Drummond já evidenciava a forma com que a sociedade se relaciona com os
produtos. Visto que o consumidor perdeu a sua identidade e consome as marcas
como símbolo de status e poder. Tornando mesmo que inconscientemente
divulgadores de marcas, verdadeiras vitrines, uma extensão de identidades
fabricadas para atender a sociedade de consumo.

https://www.youtube.com/watch?v=acS-frwDdBI

Imagem utilizada:

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Durante o mês foram também realizadas atividades como, estudos, pesquisas,
planejamentos de aulas semanais, relatórios diários e mensais, aulas online,
movimentação da plataforma, confecção de lembrancinha para o Dia da
Crianças e auxílio na preparação de alimentos (doces, salgados, salada de
frutas) para a venda, onde o dinheiro é revertido para os beneficiários através
de cestas básicas dentre outras coisas, conforme a necessidade.

RELATÓRIO AGOSTO
PROJETO: Conscientização para a vida
EDUCADORA: Anny Caroline Botelho
SEMENTE 2

Aula online 10/08

TEMA: AUTOCONHECIMENTO
OBJETIVOS: Compreender a importância de se autoconhecer, para apurar e
aperfeiçoar seus defeitos e qualidades, facilitando o relacionamento consigo
mesmo e com as pessoas da sociedade. Compreender que as pessoas são
diferentes e aceitar essas diferenças, assim como aceitar as próprias
características.
DESCRIÇÃO DA AULA: Nesta a aula, a educadora iniciou definindo, explicando
e apresentando situações sobre autoconhecimento e autoaceitação, na
sequência, realizou os questionamentos e ouviu as respostas dos alunos, dando
voz para que eles se expressassem e contassem suas experiências. Depois, a
educadora contou a história “Ser diferente”, e ouviu dos alunos a compreensão
da história. Por fim, a educadora apresentou a conclusão do assunto e finalizou
com a música “Saber quem sou” do filme ‘Moana. Os objetivos foram atingidos,
com

ampla

participação

dos

beneficiários,

eles

responderam

os

questionamentos, debateram e apresentaram suas próprias dúvidas e
demonstraram grande interesse sobre o tema e a música.
Música apresentada: Saber quem sou- Moana

AULA ONLINE 17/08
TEMA: ENFRENTANDO MEDOS

OBJETIVOS: Entender o que é o medo, aprender a enfrentá-los e ver que todos
tem algum medo. Compreender que alguns medos são abstratos, são da mente
de cada um, e outros medos são concretos, de algo que realmente aconteceu.
Perceber também, que alguns medos são importantes, para tomarem cuidado
com certas situações, desta forma, concluir que o medo faz parte da vida.

DESCRIÇÃO DA AULA: Nesta aula a educadora iniciou com a história “Livro
dos medos”, e explicou aos alunos sobre os medos abstratos e concretos e ouviu
a compreensão deles sobre a história. Na sequência, ocorreu a definição do
termo “medo”, esclarecendo também a importância deste sentimento em
determinadas situações. Depois, foram realizados os questionamentos sobre o
tema, concluindo dizendo que o medo é um sentimento normal para todas as
pessoas, finalizando com a música “Quem tem medo”. Os objetivos foram
atingidos, os beneficiários compreenderam o assunto e se expressaram sobre
seus sentimentos, respondendo as questões realizadas, apresentando suas
dúvidas, seus medos, e ajudando os colegas a enfrentarem os seus.

Música utilizada: Quem tem medo?

Aula online 24/08
TEMA: EMPATIA

OBJETIVOS: Aprender o conceito de empatia e como praticá-la, compreender a
importância de se colocar no lugar do outro e entender suas tristezas e
felicidades, observar que sempre há um lado da história que não conhecemos.

DESCRIÇÃO DA AULA: A educadora iniciou a aula apresentando o significado
de empatia, seus conceitos e definições, juntamente com o significado do termo
“preconceito”, assim, apresentou o vídeo “A importância da empatia” para
explanar melhor o assunto. Na sequência, foi apresentado a história
“Chapeuzinho vermelho e o lobo” contada pelo lobo, sob a perspectiva do lobo.
Depois foram realizados os questionamentos norteadores e os beneficiários
foram ouvidos, a educadora apresentou também dicas de como adquirir empatia,
finalizando com a música “Canções fundamentais- Empatia”. Os objetivos foram
atingidos, os beneficiários mostraram-se interessados pelo tema, assim como
pela história sob a perspectiva do lobo, apresentaram questionamentos e sua
própria visão sobre o assunto.

HISTÓRIA UTILIZADA: A chapeuzinho vermelho e o lobo

O bosque era a minha casa. Ali vivia e dele cuidava. Tentava mantê-lo limpo e
bonito. Certo dia de sol, enquanto limpava o lixo que tinha sido deixado por uma
caravana, escutei passos. Dei um salto e escondi-me atrás de uma árvore,
quando vi passar pelo caminho uma garotinha, transportando uma cesta.
Achei-a logo muito estranha porque ia vestida de forma ridícula, toda de
vermelho e com a cabeça coberta como se não quisesse que ninguém a
reconhecesse. É claro que fui ter com ela para saber quem era. Perguntei-lhe e
quis saber também para onde ia e outras coisas do gênero.
Contou-me que ia visitar a avó, para lhe levar comida. No fundo, pareceu-me
bastante sincera, mas estava no meu bosque e ela, à partida, tinha um ar muito
estranho, com o seu capuz esquisito. Decidi, então, ensinar-lhe o quanto era
perigoso atravessar sozinha o bosque, ainda por cima vestida daquela maneira.

Deixei-a seguir o seu caminho, mas fui à frente e adiantei-me para chegar
primeiro à casa da avó. Quando vi aquela gentil velhinha, expliquei-lhe as minhas
preocupações e ela logo concordou que a sua neta estava a precisar de uma
boa lição. Combinamos, então, que a velhinha se esconderia debaixo da cama
até que eu a chamasse.
Quando a menina chegou, convidei-a a entrar no quarto de dormir, onde eu
estava deitado, disfarçado com a roupa da avó. A menina, toda de vermelho e
branco, entrou e fez um comentário nada simpático sobre as minhas grandes
orelhas. Eu, que já tinha sido insultado outras vezes, fiz um esforço e expliqueilhe que as minhas grandes orelhas me serviam, e muito bem, para ouvir melhor.
Ela voltou a fazer outro comentário, desta vez sobre os meus olhos
esbugalhados. Já podem imaginar o que comecei a sentir em relação àquela
menina tão antipática. Mas, uma vez que para mim era normal oferecer a outra
face, lá lhe fui dizendo que os meus olhos esbugalhados me serviam para ver
melhor.
O insulto seguinte feriu-me profundamente. De fato, o meu problema é que tenho
uns dentes muito grandes e ela fez um comentário bastante ofensivo sobre eles.
Já sei que me devia ter controlado, mas saltei para fora da cama e disse-lhe,
rosnando, que os dentes me iam servir para comê-la melhor!
Falemos francamente, nenhum lobo ia comer uma menina, isso todo mundo
sabe. Mas a pequenina desatou a correr pela casa, como uma louca, aos gritos,
e eu atrás dela, a tentar tranquilizá-la.
Tirei a roupa da avó, mas ainda foi pior. De repente, abre-se a porta de casa e
aparece um enorme guarda-florestal com um machado na mão! Olhei-o bem nos
olhos e percebi logo que me tinha metido numa grande confusão. Atrás de mim
estava uma janela aberta e escapei por ali, sem pensar duas vezes.
Gostaria de vos dizer como terminou a história, mas aquela avó nunca contou a
minha versão. Em muito pouco tempo, já só se dizia como eu era mau e
antipático, e todo mundo começou a evitar-me. Nunca mais soube nada da
menina, que vestia aquele ridículo capuz vermelho.

AULA ONLINE 31/08
Tema: Honestidade

OBJETIVOS: Compreender o conceito de honestidade, identificar no cotidiano
situações de desonestidade e saber lidar, aprender a praticar a honestidade
sempre, entender que a honestidade é o melhor caminho em qualquer situação.

DESCRIÇÃO DA AULA: A aula se iniciou com uma imagem, apresentando uma
situação cotidiana de honestidade, para explanar melhor o tema. Depois, a
educadora já iniciou com os questionamentos sobre honestidade, para poder
ouvi-los sobre o assunto. Na sequência, os beneficiários ouviram a história da
“semente da verdade”, para compreenderem melhor o tema. Para concluir a
educadora explicou a definição de honestidade, apresentou circunstâncias e
questionou se era honesto ou não, concluindo com o vídeo “Turminha da graçaprova de honestidade”. Os objetivos foram atingidos, visto que os beneficiários
compreenderam a história, o vídeo e a explicação, apresentando suas dúvidas
e situações que já presenciaram.
Imagem utilizada

Vídeo utilizado na aula

SEMENTE 3
AULA ONLINE 10-08

TEMA: RACISMO

OBJETIVOS: Compreender o conceito de racismo, identificar no cotidiano
situações de racismo e aprender como combatê-las, conhecer as raízes
históricas do racismo, criar consciência política e histórica sobre o tema.

DESCRIÇÃO DA AULA: A aula se iniciou com um vídeo sobre uma notícia da
morte de George Floyd, para introduzir o tema e incentivar as discussões. Na
sequência, a educadora explicou que o racismo no Brasil é estrutural,
apresentou sua origem e depois mostrou o vídeo “O que é racismo estrutural”.
Em seguida, a educadora explanou sobre o racismo na história, quando “surge”,
com imagens de navios negreiros, e ensinou a história de Dandara dos
palmares. Nesta aula, os objetivos foram atingidos, alguns beneficiários
questionaram e apresentaram seu ponto de vista, outros apenas ouviram.
Imagem utilizada na aula

Vídeo utilizado na aula

AULA ONLINE 17-08

TEMA: AUTOCONHECIMENTO
OBJETIVO: Compreender a importância de se autoconhecer, para conhecer
seus defeitos e qualidades, trabalhar e aperfeiçoar suas características e
melhorar o que é necessário, assim como entender as pessoas próximas, e
aprender técnicas para o autoconhecimento
DESCRIÇÃO DA AULA: a aula se iniciou com o vídeo “a planta da autoestima”,
em seguida a educadora inicia os questionamentos para ouvir os alunos, abrindo
o espaço para debates. Logo, a educadora explana o assunto, elucidando a
concepção de autoconhecimento e autoaceitação, juntamente com as técnicas
para esta prática. Assim, apresentou a metáfora de iceberg, concluindo o
assunto com uma reflexão. Os objetivos desta aula foram atingidos, de forma
que os beneficiários interagiram com o tema e uns com os outros.
Imagem usada

Vídeo utilizado na aula

AULA ONLINE 24/08
TEMA: INSEGURANÇA
OBJETIVOS: Perceber as próprias inseguranças, aprender a definição do
conceito estudado, compreender as diferentes formas que a insegurança pode
se manifestar, conhecer as maneiras de lidar com este sentimento
DESCRIÇÃO DA AULA: A aula se iniciou com uma imagem, para ilustrar o
assunto “insegurança”, então a educadora explicou o tema, com suas definições
e concepções. Logo, explanou as diferentes formas que a insegurança pode
surgir, e as maneiras de lidar com ela. Na sequência, a educadora fez os
questionamentos e ouviu os beneficiários, os quais exteriorizaram seus
sentimentos e opiniões sobre o assunto. A conclusão da aula se deu com o vídeo
“como ser menos inseguro?”, para motivá-los a passar pelos medos e situações
de insegurança. Os objetivos foram atingidos à medida que alguns alunos se
manifestaram sobre suas inseguranças, tentando resolvê-las e se mostraram
cativados pelo assunto.
Vídeo apresentado: Como ser menos inseguro

Imagem utilizada na aula

AULA ONLINE 31/08
TEMA: FEMINISMO (PARTE 1)
OBJETIVOS: Conhecer a concepção e definição geral de feminismo,
compreender as conquistas e a importância do movimento feminista na
sociedade, aprender as três principais vertentes do feminismo.
DESCRIÇÃO DA AULA: A aula começou com uma imagem, para apresentar a
importância do assunto estudado e compreender a relevância do movimento
para o corpo social. Em seguida, a educadora explicou a definição geral de
feminismo, e mostrou alguns equívocos que ocorrem sobre o assunto. Logo,
ensinou sobre as três vertentes do feminismo, as que estão mais presentes na
sociedade, expondo seus pontos de vista e maneiras que se apresentam. Então,
a aula foi finalizada com o vídeo “por que você precisa do feminismo?”, para
ilustrar a importância do movimento para o coletivo. Nesta aula, houve menor
participação, devido ao não conhecimento do assunto, até então, porém, ocorreu
participação de alguns, com suas opiniões e experiências.
Vídeo apresentado: Por que você precisa do feminismo?

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Além das aulas lecionadas pela plataforma
online, a educadora realizou diversas atividades, como, planejamento das aulas,
estudo de materiais e busca de métodos lúdicos para a efetivação do mesmo,
confecção de parte da lembrança para o dia das crianças, execução de
planejamentos semanais e relatórios mensais, edição dos vídeos das aulas,
postagem no Youtube e plataforma do programa.

RELATÓRIO MENSAL DE AULAS – AGOSTO

PROFESSORA: MARIANA FÁVARO CASAGRANDE
PROJETO DE BALLET

Para as turmas da manhã os exercícios seguem com a didática do lúdico,
reforçando as bases dos passos básicos de ballet, mantendo exercícios de
pequenos saltos e de flexibilidade e acrescentando coordenação motora. Para a
primeira aula foram dados exercícios de alongamento e flexibilidade, e enquanto
que para o restante das aulas do mês de agosto, estava proposto a
aprendizagem das posições de braços e de pés utilizados no ballet e, após
adquirir a consciência dos mesmos, executar exercícios que os trabalhassem de
maneira concomitante, exigindo, assim, a concentração e a coordenação
motora.
Ps: aula 03 não há registro por meio de prints devido há problemas
técnicos com a internet na hora da gravação.

FIGURA 1: Print aula 01 turmas manhã

FIGURA 2: Print aula 02 turmas manhã

FIGURA 3: Print aula 04 turmas manhã

Com relação às turmas da tarde, foi proposto uma atividade diferente das
demais aulas. Receberam o desafio de aprender uma pequena coreografia
passo a passo via internet, visando trabalhar a concentração e a coordenação
motora. Ao longo das aulas 01,02 e 03, portanto, a professora ia explicando os
passos e as alunas iam seguindo em suas respectivas casas. Apesar dos fatores
que dificultam os exercícios em casa, o resultado foi satisfatório.

FIGURA 4: Print aula 01 turmas tarde

FIGURA 5: Print aula 02 turmas tarde

Além das aulas comuns de ballet clássico, a programação semestral inclui
uma aula de flexibilidade e fortalecimento mensal, que foi realizada na última
aula do mês. Essa aula inclui exercícios de alongamentos, flexibilidade,
fortalecimento dos músculos da perna e do abdômen.

FIGURA 7: Print aula 04 turmas tarde

PROJETO: INFORMÁTICA
Educador: Jean Sanches Gremaschi

Semente 1 e 2

06/08 - Aula 2 - Hora do Código de Minecraft (2/3)
Introduzindo os conceitos de repetição dentro de um algoritmo
Leveis 6 a 10

13/08 - Aula 3 - Hora do Código de Minecraft (3/3)
Introduzindo os conceitos de verificação, o comando “se”, que propõe diferentes
possibilidades para um algoritmo, exemplo: Se o aluno tem uma nota boa, ele é
aprovado, caso contrário, não.
Leveis 11 ao 14

20/08 - 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.

27/08 – Aula 5 – Criando um Jogo com o Scratch
Os beneficiários acompanharam uma aula prática de como combinar alguns dos
comandos disponibilizados na plataforma a fim de obter um algoritmo que
pudesse ser caracterizado como um jogo.

O resultado foi um jogo de pega-pega, onde o gato, personagem que o jogador
controla, precisa perseguir e capturar o rato, que corre automaticamente pela

área do jogo.

Semente 3 e 4

30/07 - Aula 1 - AppInventor – Introdução à interface do AppInventor
Apresentação de como acessar e demonstração das principais funcionalidades
do AppInventor.

06/08 - Aula 2 - AppInventor – Criando um aplicativo básico para concatenar
palavras

13/08 - Aula 3: AppInventor – Desenvolvendo um aplicativo de cálculo
Com o intuito de demonstrar a praticidade de se criar um aplicativo, nesta aula
foi desenvolvido um algoritmo que fazia o cálculo de uma fórmula matemática.

20/08 - Aula 4 - AppInventor – Criando um aplicativo com várias telas
Nesta aula foi demonstrado aos beneficiários a prática de como gerenciar
diferentes telas e fazer a utilização delas.

27/08 – Aula 5 – Desenvolvimento de um Aplicativo de Memes
Os beneficiários acompanharam uma aula sobre o uso de mídias de áudio dentro
de um aplicativo, com um App simples, contendo apenas botões, cada um com
seu respectivo nome e que por sua vez, executam um áudio de um meme
característico.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO

Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Metais
Professor: Natanael Calefi Pereira

Relatório das aulas

Este relatório tem como objetivo descrever como tem sido as ações e atividades
das aulas de música do projeto FLORESCER. No mês de agosto tivemos aulas
em que cada professor esteve com sua turma em salas virtuais individuais, assim
foi trabalhado os assuntos pontuais de cada instrumento e suas características
visto que temos uma grande variação de instrumentos sendo ensinados.

AULA ONLINE 04/08 - falamos sobre a importância e a consciência do ar que é
o combustível para tocar um instrumento de sopro de metal, e a tarefa de
produzirem um acessório, uma BOLSA DE AR, para que pudéssemos entender
o funcionamento e a maneira como devemos soprar com mais eficiência.
Modelo do acessório

AULA ONLINE 11/08
Falamos sobre os campos de atuação do músico de metal, quais as
possibilidades de atuação, grupos e formatos de grupos na qual podem participar
de forma profissional ou amadora. Também pudemos observar como são
versáteis os nossos instrumentos podendo ser executados em vários grupos
bem como vários estilos musicais.
Links de referência utilizados como demonstração na aula
•

https://youtu.be/bcCL1aNPRNg

•

https://youtu.be/v4H5YkoneFI

•

https://youtu.be/j62mrjvTGrQ

AULA ONLINE 18/08
Falamos sobre como ouvir música de maneira intencional, e não apenas como
música de fundo, também estudamos um pouco mais da leitura da partitura e da
teoria musical.

AULA ONLINE 25/08
O assunto discutido foi sobre o que a Música significa para cada um e qual a
nossa atitude diante dessa definição pessoal. Também estudamos um pouco de
teoria musical e foi dado o desafio de que os beneficiários criassem um
instrumento para entender o funcionamento atrelado a aula de história da música
dos instrumentos de metais e seu desenvolvimento.

Modelo do instrumento a ser produzido

Projeto Florescer Musical
Turma: Musicalização Sementes 1
Professor: Natanael Calefi Pereira

Relatório das aulas

Este relatório tem como objetivo descrever como tem sido as ações e atividades
das aulas de música do projeto FLORESCER. No mês de agosto vamos
iniciamos as aulas com o instrumento FLAUTA DOCE para os alunos do período
da manhã, para dar seguimento a musicalização através do instrumento.

AULA 04/08
Na aula foi pedido para gravarem um vídeo com a música PAI HERÓI, na qual
faríamos uma edição especial para o dia dos pais.

AULA 11/08
Nessa aula tivemos uma ótima notícia para os alunos do período da manhã,
ganhamos uma doação de flautas doces os quais foram distribuídos aos
beneficiários, a fim de que eles possam teer um aproveitamento mais acentuado
nas aulas de música, tendo os instrumentos em mãos.

AULA ONLINE 18/08
Falamos sobre as propriedades do som, ALTURA, INTENSIDADE, DURAÇÃO
e TIMBRE, também falamos sobre a escuta musical.

AULA ONLINE 25/08
As flautas foram entregues aos beneficiários, tivemos um primeiro contato para
conhecer o instrumento. Também falamos sobre as figuras musicais, como
reconhecê-las na partitura e qual a forma de tocar os tempos equivalentes
quando tocamos ou cantamos. Também foi falado sobre as flautas que eles
receberam, como manusear o instrumento e os cuidados a serem tomados. Uma

atividade de produzirem um brinquedo de fazer bolinhas de sabão para ajudar
no controle do sopro na flauta.

Projeto Florescer Musical – Coro Cênico
Turma: Coral Adulto
Professor: Natanael Calefi Pereira

Relatório das aulas

Este relatório tem como objetivo descrever como tem sido as ações e atividades
das aulas de música do projeto FLORESCER. O Coral tem tido encontros
semanais as atividades são gravadas e disponibilizadas na plataforma.

AULA ONLINE 06/08 – Nessa primeira aula, tivemos um bate papo para
interação, tivemos a divulgação da nossa primeira gravação do vídeo virtual,
como meta colocamos 1 vídeo por mês para postarmos nas mídias sociais do
Florescer. Nossos encontros virtuais tem ocorrem uma vez por semana, onde
falamos sobre o canto, fisiologia da voz e trabalhamos o repertório de gravação
para os vídeos virtuais . Na aula do dia 06/08 também foi passado um kit de
aquecimento para estudo junto com o repertório.

AULA 13/08
Falamos sobre técnica vocal, fisiologia da voz e os campos de atuação do cantor
amador

e

profissional.

AULA 20/08
Nesse encontro virtual, falamos um pouco de estudos de repertório, sobre escuta
musical e um pouco da teoria musical.

Alguns dados extras retirados do Site do APP Zoom que mostra em alguns
gráficos as atividades que vem sendo realizadas na plataforma durante o mês
de Agosto.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO

Projeto Florescer – Pronac 194174
Professor: Guilherme Sanchez Nardo
Instrumento: Viola de arco

Aula online 04/08
Aula com foco na construção da viola e suas partes. Também abordamos a
postura correta para tocar a viola de arco – com a viola seguindo uma linha reta
a partir do ombro e sem que a voluta aponte nem para cima nem para baixo.
Para treinar, foi produzida para a turma uma atividade no Kahoot!. Tivemos
alguns problemas para jogar o Kahoot! durante a aula. Por isso, a atividade ficou
como tarefa de casa.

Aula online 11/08
Utilizando o programa MuseScore, foi apresentado aos beneficiários a Clave de
Do e sobre a leituras das notas na clave de do com a viola de arco. Iniciamos os
trabalhos com as cordas soltas (C, G, D, A) e em sequencia vimos a digitação
da mão esquerda nas cordas soltas e quais notas resultariam. Para exemplificar
a leitura, fizemos uma demonstração com Le cygne de Saint Saens. A tarefa
dessa atividade foi postada na plataforma Moodle.

Aula online 18/08
Hoje começamos a ver a história cronológica da viola de arco. Vimos sua
possível ligação com a Lira da Braccio, Lirone, Violas da gamba e muitos outros.
Foi preparado um slide com a história de cada instrumento e vídeos no YouTube
com músicos tocando nesses instrumentos.

Aula online 25/08
Demos continuidade com a história da viola de arco, com foco na viola barroca
e nas diferenças dela para a viola moderna. Trabalhamos os vídeos abaixo –
anexados nesse relatório com as instruções que foram passadas em aula aos
beneficiários:

https://www.youtube.com/watch?v=0ywzxkC0NAc
Processo de fabricação de Cordas de tripa – utilizadas em violas barrocas
https://www.youtube.com/watch?v=WX4W-SD8Qdk
Concerto para Viola de Telemann (barroco)
Nesse vídeo a solista e a orquestra estão utilizando instrumentos réplicas dos
barrocos. Observamos a ausência de queixeira e espaleira no instrumento –
observamos também o formato do arco barroco (Ele tem curvatura inversa ao
arco moderno)

https://www.youtube.com/watch?v=JQisfqftNkY
Concerto para Viola de Johann Christhian Bach (Filho de Johann Sebastian
Bach)
Nesse vídeo podemos observar uma “Cadenza” aos 14minutos do vídeo – no
terceiro movimento. Cadenza é um momento de solo do solista – sem
acompanhamento de orquestra. As Cadenzas costumavam ser improvisadas e
cada interprete tinha a sua. Hoje, as cadenzas mais famosas são sugeridas na
partitura.

: https://www.youtube.com/watch?v=wISN_hJSCPE
Suíte No.1 para Violoncello (adaptado para a Viola)
Suítes são compilações de danças. Basicamente, um caderno de músicas
(geralmente entre 5-10 danças – Allemandes, Minuetos, Gigas, Courantes,
Sarabandes)

https://www.youtube.com/watch?v=XGBB1m5Vc6c
Allegro Appassionato para Viola e Piano
Peça Romântica para viola Moderna – Reparamos que, diferentemente das
barrocas, esse Allegro Appassionato tem muitas mudanças de caráter (Enérgico,
Nostalgico, Sereno, Marcante) e dinâmica (fortissimo para pianissimo).
Viola e Piano é uma formação comum para concertos românticos.

https://www.youtube.com/watch?v=GYMcQuK-fz4
Vídeo BÔNUS –
Com o arco moderno de viola é possível tocar somente 2 cordas de cada vez.
Se estiver indicação de 3 ou 4 notas simultâneas na partitura, o único jeito é
tocar ela separadamente. Nesse vídeo vemos um arco barroco “exagerado” –
feito para tocar 4 cordas da viola ao mesmo tempo.

Esse arco é uma invenção moderna, mas é feito com base histórica ao analisar
peças barrocas que pedem acordes de 4 sons na viola – coisa que, com o arco
moderno, é impossível.

RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO
Projeto Florescer - Orquestra Jovem
Turma: Madeiras
Professor: Wellington Tangi Miguel

Relatório das aulas - agosto

Este relatório refere-se às atividades realizadas no mês de agosto, nas
datas – 04, 11, 21 e 28/08.
Nas duas primeiras aulas meu horário era na terça-feira juntamente com os
demais professores de música e a partir da terceira aula deste mês, as aulas da
turma das madeiras passaram a ser ministradas nas sextas-feiras. Nosso horário
se manteve o mesmo – 16h às 16h45m.
As aulas do mês de agosto seguiram conforme o planejamento inicial de
julho para as aulas remotas sem instrumentos, no qual o objetivo geral entre os
professores de música era o de trabalhar questões relacionadas à teoria
elementar da música. Meu planejamento em vigor teve o objetivo geral de
vivenciar a apreciação musical, buscando criar referenciais de aporte às suas
escolhas musicais.
Neste sentido, alguns conteúdos musicais foram pensados em serem
trabalhados durante um período de aulas, os conteúdos são: gêneros e estilos
musicais; instrumentação das músicas; características de algumas
músicas específicas; ritmo; timbre; dinâmica; métrica; apreciação musical;
grafia da partitura; figuras; claves; pentagrama; fórmula de compasso.
No dia 21/08, foi minha primeira aula na sexta-feira, no qual ministrei a partir de
minha casa. Na aula anterior, onde conversávamos sobre gêneros e estilos
musicais, uma determinada aula comentou sobre alguns traços de seu gosto
musical, citando a banda BTS, cujo estilo é o pop coreano. Vale ressaltar que
nossas aulas sempre estão pautadas em diálogos onde todos têm o direito de
comentar e discutir assuntos dentro dos conteúdos musicais, trazendo traços de
sua vivência, cotidiano e gostos.

Figura 1 Interpretação da música "BTS - The Truth Untold

Figura 2 Partitura do arranjo sobre a música "BTS - The Truth Untold"
Seguindo na ideia de trazer algo que tenha referência no cotidiano do
aluno, iniciei a aula tocando uma música da banda BTS, demonstrando a
partitura de um arranjo para quarteto de cordas. Ao tocar esta música na flauta
transversal, foi perceptível o envolvimento do aluno na atividade. Prosseguindo,
discutimos sobre as características musicais daquela obra: instrumentação;
arranjo; texturas; seções; disposição dos instrumentos no sistema; tessitura;
figuras; claves.

Figura 3 Aula sobre claves.
Nosso tempo de aula é curto e a plataforma estava prestes a encerrar a
sala no meio de nossa discussão sobre o conteúdo, os alunos pediram para ser
aberta uma nova sala e darmos prosseguimento na discussão do conteúdo. A
sala foi aberta e os alunos retornaram para a aula, exceto um. Demos
continuidade falar especificamente sobre as claves e sua disposição no
pentagrama, bem como sua utilização.
Na aula do dia 28/08, tivemos discussões sobre a função da música nos
segmentos audiovisuais como: filme; série; novela; propaganda.

Figura 4 Apreciação sobre temas de filmes.

Figura 5 Discussão sobre a importância da música na produção audiovisual.
Discutimos sobre a importância do áudio, música e efeitos sonoros, para
as cenas de uma produção audiovisual. Foi um momento rico de diálogos onde
os alunos trouxeram experiências de suas vivências extra classe, comentando
sobre alguns filmes e séries que gostam. Falamos sobre os filmes antigos do
cinema mudo, filmes em que tem efeitos sonoros com poucas falas, filmes com
super produções em temas musicais. Nestas aulas, tivemos uma boa frequência
dos alunos, com muitos momentos ricos de diálogos e discussões sobre os
conteúdos propostos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE AGOSTO
Educador: Gezer Santos Alves
Projeto: Orquestra de violões
Aula online 04/08
Iniciamos no dia 04/08 com o tema dos dias dos pais com a música “Meu Pai,
meu super Herói, com o professor tocando e cantando em seguida já foi proposto
que os alunos cantassem um trecho do coro e enviassem para montagem de
vídeo. Foi solicitado que os beneficiários se atentassem para o ambiente da
gravação sendo com menos ruído possível um lugar mais tranquilo onde a
câmera poderia buscar melhor iluminação, e que se portassem como artistas e
treinassem antes de enviar o vídeo. Houve várias preocupações por parte deles
como onde enviar o vídeo, o trecho certo para se cantar, proporcionando uma
atenção maior na atividade. A partir dessa atividade as crianças começam a
desenvolver um ouvido mais crítico e se preocupar com a melodia o ritmo. A aula
foi bastante interativa, divertida e todos participaram.

Aula online 11/08
Iniciamos a aula no dia 11/08 ensinando os alunos a usarem o aplicativo
Guitartuna pois ele possui uma seção de jogos para aprendizado de acordes.
Começamos com o primeiro nível com acordes de posição aberta C, D, E, G, A,
Em, A, por enquanto sem o uso do instrumento, levando o aluno ao primeiro
contado visual com a cifra de acordes e diagrama no braço do violão. Após
exemplificar com fotos de como fariam, foi pedido que brincassem com o
aplicativo buscando a melhor pontuação e assim poderiam aprender brincando.

Aula online 18/08
No dia 18/08 com espelhamento na tela do computador exemplificando a aula
05 que estava postada no Moodle, trabalhou-se sobre acordes e uso de cifras,
evidenciando a notação musical, logo após iniciamos um Quiz com tela
compartilhada no aplicativo kahoot. Com conhecimentos sobre cifras, acordes
com visualização no braço do violão, todos podiam riscar a resposta correta na
tela trazendo interação aos beneficiários. No final deixamos o quadro branco
para poderem relembrar algumas notas musicais e praticarem a escrita. Foi
deixado a atividade no kahoot para fazerem individualmente. A interação dos
alunos com certeza foi diferenciada pois eles participaram muito mais da aula e

aprenderam todos juntos.

Aula online 25/08
No dia 25/08 iniciamos a aula após entregarmos os violões doados para quem
ainda não tinha. Demos continuidade a aula de acordes por meio das cifras e
todos os beneficiários estavam com os instrumentos em mãos. Foi passado
cuidados para com os instrumentos, indicações de afinações antes das aulas
com o uso do aplicativo Guitartuna. Realizou-se exercícios repassado o nome
das cordas soltas agora na partitura para relembrarem a notação musical; a
execução das mesmas notas de cordas soltas no violão usando polegar,
indicador e dedo médio; ritmo de batidas no violão para já irem se habituando.
Após, realizaram a atividade no aplicativo kahoot todos juntos em
compartilhamento de tela. Foi colocado uma tela em branco para todos
desenharem as notas e as claves novamente. Todos deveriam fazer a atividade
e postar o resultado no WhatsApp do Quis individualmente. Com os violões em
mãos os alunos agora começam a colocar um pouco da teoria em prática, os
primeiros exercícios não são tão prazerosos, mas ajudaram na execução do
instrumento.

A aula foi bastante participativa e de muita aprendizagem.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Educador: Pedro Leal
Projeto: Orquestra Jovem Florescer - Aula de Violino

Aula online dia 04/08
Objetivo da aula:
Trazer aos Alunos os conhecimentos sobre a história do instrumento que está
sendo estudado por eles. Entenderem que o violino passou por uma grande
evolução através dos anos e que o resultado que temos hoje, foi fruto de muitos
experimentos.

Nessa aula foram passados os seguintes conteúdos:
•

História do Violino

•

Evolução do Violino

•

Transformação do instrumento através dos séculos

Vídeo usado na aula:
•

https://www.youtube.com/watch?v=EUVFB23eBzA&ab&ab_channel=Osesp
-OrquestraSinf%C3%B4nicadoEstadodeS%C3%A3oPaulo

Logo após aula foi adicionada uma atividade de redação para os alunos na
plataforma do moodle do Florescer.

Aula online dia 11/08
Objetivo da aula:
Ensinar os alunos a utilização das ferramentas da plataforma moodle, para que
eles consigam responder todos os questionários e assim entender todos os
assuntos teóricos que foram trabalhados anteriormente.

Conteúdo trabalhado na aula:
•

Resumo de todas as atividades realizadas anteriormente na
plataforma do projeto Florescer no moodle;

•

Solução das dúvidas dos alunos de questões na plataforma;

Prints da aula:

Depois de finalizar a aula foi acrescentada uma atividade na plataforma para que
os alunos assimilassem todo o conteúdo passado.

Aula online dia 18/08
Objetivo da aula:
Através de vídeos mostrados na aula, os alunos tiveram a oportunidade em
conhecer um pouco sobre a evolução da música, desde os seus primórdios até
os tempos atuais. Antes como uma forma de comunicação e atualmente como
uma forma de arte, a música desempenha um importante papel em nossa
sociedade. Além da história da música, trabalhar a base da teoria musical foi de
extrema importância para os alunos, conhecer um pouco sobre as claves e suas
posições no pentagrama, além das figuras musicais.
Conteúdo trabalhado na aula:
•

Princípios da teoria Musical

•

Breve resumo da história da música

•

Solução de dúvidas das atividades da plataforma moodle

Prints de tela retirados da aula do dia 18 de Agosto:

No final da aula foi pedido aos alunos para completar as atividades anteriores da
plataforma. Várias atividades como, redações, questionários ainda estavam
incompletos, deste modo, com a resolução dos alunos as atividades irão ficam
completas.
Aula dia 25/08

Objetivo da aula:

Trazer ao conhecimento dos alunos a história de um dos maiores compositores
do período barroco. Com uma grande gama de repertório para solos de violino,
foi muito importante mostrar para os alunos a versatilidade do violino em
diferentes solos com a orquestra barroca. Desta forma os alunos vão
conhecendo melhor o instrumento, além de criar uma boa referência musical.

Conteúdo trabalhado na aula:
•

História do compositor Antonio Vivaldi

•

Curiosidades sobre os intrumentos da Orquestra Barroca

Vídeo utilizado na aula:

https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo&ab_channel=VoicesofMusic

Prints retirados da aula:

Ao final da aula foi acrescentada uma redação para os alunos criarem. Sobre o
que acharam sobre a história do compositor Antônio Vivaldi e também sobre a
orquestra barroca. Caso os alunos quisessem escolher outro compositor para
fazer um pequeno resumo sobre a história também poderiam fazer.

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

Aula dia 04/08
Nessa aula foi trabalhado os seguintes conteúdos:
• História do Violoncelo;
• Postura do Violoncelo;
• Nomenclatura das partes do violoncelo e do arco;
• Nomes de concertos solos e com orquestra, importantes na carreira
de um violoncelista;
• Nomes de grandes violoncelistas importantes na história do cello;
• Apreciação musical: violoncelo na música popular e erudita;
• Questionário sobre o conteúdo da aula em forma de jogo que eu fiz
no site Kahoot;

Slide utilizado na aula, feito por mim no PowerPoin

Vídeos usados na Apreciação Musical:
•

https://www.youtube.com/watch?v=EYuX2ub7b_Y

•

https://www.youtube.com/watch?v=wFFF0gK6oYg

Game usado como questionário:
•

https://kahoot.it/challenge/0107438?challenge-id=82dbe421-6ca8-452e8edc-bd03eb912af3_1597274839289

Depois de finalizar a aula e os alunos completarem a tarefa, postei a aula no
canal do Youtube do florescer e disponibilizei o link do vídeo e resultado do game
na plataforma Moodle e no grupo dos alunos de violoncelo no whatsapp.

Objetivo da aula 11/08:
Apresentar o instrumento violoncelo, sua origem, curiosidades, nome das
partes do instrumento. Mostrar o mundo do violoncelo, as áreas que podemos
trabalhar com o instrumento. Despertar o interesse dos alunos para pesquisar e
conhecer mais sobre o instrumento, violoncelistas e concertos. Mostrar aos
alunos que é possível tocar música popular no violoncelo assim como a erudita.
Desenvolver o ouvido dos alunos para percepção musical, afinação etc.
Para concluir a aula os alunos responderam o game no Kahoot e uma tarefa para
casa, um resumo de tudo que aprendeu na aula e para expor o que achou mais
interessante.

Conteúdo trabalhado na aula:
•

Apresentação dos elementos musicais;

•

Propriedades do som;

•

Características da música e do som;

•

Pentagrama, figuras musicais e valores;

•

Claves, e nomenclatura das notas;

•

Postura correta ao tocar violoncelo e segurar o arco;

•

Apreciação musical: violoncelo na música popular e erudita;

•

Uso do violoncelo em trilhas sonoras de filme, desenho, série etc.;

•

Questionário sobre o conteúdo da aula em forma de jogo que eu fiz no
site Kahoot;

Slide utilizado na aula, feito por mim no PowerPoint

Vídeos usados na Apreciação Musical:
•

https://www.youtube.com/watch?v=FKdFrE4vjuo

•

https://www.youtube.com/watch?v=wQ7bYeww

Game usado como questionário:
•

https://kahoot.it/challenge/02760886?challenge-id=82dbe421-6ca8452e-8edc-bd03eb912af3_1597071386414

Depois de finalizar a aula e os alunos completarem a tarefa, postei a aula no
canal do Youtube do florescer e disponibilizei o link do vídeo e resultado do game
na plataforma Moodle e no grupo dos alunos de violoncelo no whatsapp.

Objetivo da aula 18/08:
Relembrar e ensinar a base teórica para compreensão da leitura de uma
partitura. Deixar claro a diferença entre as figuras musicais, notas e pausas,
ensinando o nome e valores de cada uma. Ajudar os alunos a identificarem no
pentagrama/pauta, todos os elementos musicais e a entenderem o que cada um
significa e como executá-los no violoncelo. Com os vídeos de apreciação musical
dessa aula, o objetivo foi de mostrar algumas das formações musicais com
violoncelo, no primeiro vídeo piano e cello, no segundo vídeo a performance do
cello com uma bailarina. Mostrar aos alunos todas as possibilidades de trabalho
musical com o violoncelo e despertar o interesse deles em começar a aprestar

atenção nas trilhas sonoras de filmes, series e desenhos para encontrar o som
do violoncelo. O game kahoot foi usado como questionário para avaliação dos
alunos.

Conteúdo trabalhado na aula:
•

Nomenclatura das notas na clave de Fá;

•

Associação das notas escritas da partitura com o som que elas emitem
no violoncelo;

•

Associação das alturas das notas, agudas, graves, com a leitura delas na
partitura;

•

Introdução do que é solfejo musical rítmico e melódico;

•

Apreciação Musical;

•

Questionário sobre o conteúdo da aula em forma de jogo que eu fiz no
site Kahoot;

Slide usado na aula, feito por mim no PowerPoint:

Aula:

Vídeos utilizados no momento de Apreciação Musical durante a aula:
Teme Stranger Things Medley (Cello) - Nicholas Yee

Sol Gabetta performs Elgar's Cello Concerto in E minor - BBC Proms

Game usado com questionário:

Depois de finalizar a aula e os alunos completarem a tarefa, postei a aula no
canal do Youtube do florescer e disponibilizei o link do vídeo e resultado do game
na plataforma Moodle e no grupo dos alunos de violoncelo no whatsapp.

Objetivo da aula 25/08:
Ensinar os alunos de violoncelo a ler as notas na clave de Fá, pois é a clave
principal do violoncelo, é a clave que começamos os primeiros estudos. Além
dos alunos aprenderem a ler as notas, na aula foi trabalhado a associação delas
com o som, alturas e timbre do violoncelo, associando também as notas que
usamos como “corda solta” no violoncelo para facilitar o aprendizado na hora da
prática do instrumento. Como os alunos demonstraram bastante interesse por
ver o violoncelo sendo usado em temas de filmes e séries, trouxe mais um tema
de série na apreciação musical, e um vídeo que mostra a relação das cores com
o som enquanto a violoncelista toca um pedaço de um concerto solo para
violoncelo. O objetivo do game é avaliar os alunos de uma forma mais interativa
e divertida para, aumentando a participação deles nas aulas.

Conteúdo trabalhado na aula:
•

Tom e Semitom;

•

Acidentes e Alterações;

•

Afinação temperada e não temperada, e quais instrumentos se
encaixam em cada tipo de afinação;

•

Apreciação Musical;

•

Questionário sobre o conteúdo da aula em forma de jogo que eu fiz no
site Kahoot

Aula:

Slide usado na aula, feito por mim no PorwePoint:

Apreciação Musical:
• LA LA LAND - Cello & Piano Cover

•

M.Bukinik | Concert-Etude n.4 in F minor

Game usado com questionário:
Depois de finalizar a aula e os alunos completarem a tarefa, postei a aula no
canal do Youtube do florescer e disponibilizei o link do vídeo e resultado do game
na plataforma Moodle e no grupo dos alunos de violoncelo no whatsapp.

