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ATIVIDADES NA PLATAFORMA FLORESCER EAD

Entre 01 e 31 de junho foram realizadas atividades na plataforma Moodle do
Florescer, visando dar continuidade ao atendimento das crianças, adolescentes e
famílias atendidos pelo programa, mantendo além do vínculo, uma rotina de estudos.
Em complemento à plataforma, os beneficiários também foram acolhidos em grupos
de WhatsApp específicos de turmas, bem como por atendimentos individuais sempre
que foi necessário.
PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A VIDA
No projeto de Conscientização para a Vida, foram trabalhados temas relevantes
com o objetivo de desenvolver valores e virtudes necessárias ao bom convívio social e
a formação para o trabalho, tais como: Diversidade, Respeito, Gestão do Tempo,
Autoestima, Racismo, Educação ambiental, entre doutros.
Os temas foram explorados por meio de diferentes metodologias como vídeos,
narrativas, poesias, histórias, brincadeiras e jogos educativos.
Com a turma Semente 1 o tema Educação Ambiental foi trabalhado por meio de
o livro “A viagem da Sementinha”, narrado pela educadora Bruna. O livro conta a
história da trajetória ecológica de uma semente até se tornar uma árvore frondosa.

Após ouvir a história, as crianças fizeram uma reflexão seguida de interpretação
textual:

Já com a turma Semente 2 um dos temas abordados foi o Respeito, a
educadora Anny também preparou um vídeo narração a partir do livro “Na minha
escola todo mundo é igual”.

O tema Autoestima foi trabalhado com a semente 3. A aula iniciou com vídeo
reflexivo sobre o tema.

Após assistirem o vídeo, realizaram a atividade:

Diante dos acontecimentos que marcaram o mês de junho, um dos temas
discutidos pela turma 4 foi o Preconceito Racial e teve como objetivo a
conscientização dos beneficiários sobre os prejuízos que levam esta prática. Por
meio de uma poesia e caracterizada com turbante, a educadora da turma fez
uma excelente reflexão sobre o tema.

Como atividade, os beneficiários escreveram uma poesia sobre o
tema:

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, atividade com Rima.

Semente 2, atividade com

Semente 3, atividade sobre Gêneros Textuais

Gráficos

Semente 4, atividade sobre área do quadrado:

PROJETO DE LÍNGUA INGLESA
Na plataforma Moodle o projeto de Língua Inglesa foi executado por
meio de atividades criativas, lúdicas e dinâmicas que favoreçam desde o reforço
dos conteúdos já aprendidos, até a aprendizagem de novas competências.
Semente 1, atividade sobre brinquedos em inglês

Semente

2,

atividade

sobre

roupas

em

inglês:

Semente 3, atividade para sobre criar músicas em inglês e estrangeirismo:

.

Semente 4, atividade sobre verbos:

Algumas Respostas dos alunos:

PROJETO DE INFORMÁTICA
No projeto de Informática os beneficiários os beneficiários das
turmas semente 1 e dois, se aprofundaram no conhecimento do ScracthJr:

As turmas 3 e 4 aprenderam a criar aplicativos para celulares foram
aulas incríveis:

PROJETO DE BALLET
No projeto de ballet as turmas 1 e 2 fizeram alongamentos e
relembraram alguns passos aprendidos nas aulas presenciais.

As turmas 3 e 4 seguiram o mesmo caminho relembrando de passos que
aprenderam nas aulas presenciais, porém, mais complexos:

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. O período de isolamento social causado pelo corona vírus, além de
aumentar a demanda já existente, criou novas como por exemplo, atender as
famílias dos beneficiários não somente com os projetos pedagógicos oferecidos,
mas também auxiliar nas necessidades básicas que surgiram no momento, por
meio de pais sem trabalho, mães chefes de família que estão com seus filhos
em casa, necessitando de quantidade maior de alimentos, dentre outras
necessidades. Os itens escolhidos para venda, foram doces e salgados típicos
que geralmente agradam a maioria dos paladares. Tudo é produzido com o
máximo padrão de higiene, todos os ingredientes são produtos de excelente
qualidade como Nestlé e chocolate 100% cacau, para que não somente o projeto
seja beneficiado com a contribuição financeira, mas que todos possam consumir
doces e salgados saborosos e desejem contribuir sempre. Todos os doces
produzidos pelo projeto são feitos com redução de 50% de açúcar a fim de não
prejudicar a saúde das pessoas.
Os doces e salgados são produzidos pela cozinheira, coordenadora e
zeladora do programa. As vendas são feitas pela coordenadora e zeladora na
recepção das empresas. Também foi criado um grupo de transmissão direta para
divulgar os produtos. O projeto tem alcançado em excelente resultado.

Segue alguns produtos feitos pela equipe e comercializado nas empresas:

Entrega de encomendas PB Lopes Maringá

Vendas do projeto Culinária Solidária na Cordiolli Transportes

Recepção G10 Transportes

Visita do Florescer a Serrano Leilões par ao projeto Culinária Solidária

RELATÓRIO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas de Souza

Do dia primeiro ao dia 31 de junho a coordenação do programa
Florescer, esteve a frente de todas as ações realizadas pelo executando as
seguintes atividades:

 Orientação dos Educadores quando ao planejamento semanal e
postagens 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;

 Produção de vídeos para o 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;

 Elaboração de pesquisa sobre acesso à internet pelos beneficiários;
 Elaboração de relatórios mensais;

 Organização e gestão de Leilão Virtual que será realizado no dia 12 de
agosto para a campanha de captação de recursos;

 Realização de curso virtual de doces gourmet;

 Elaboração dos cardápios semanais do projeto Culinária Solidária;
 Elaboração de catálogo de produtos projeto Culinária Solidária;

 Confecção dos doces e salgados produzidos para o projeto Culinária
Solidária;

 Contato com as empresas para conseguir espaços para vender os
produtos do projeto Culinária Solidária;

 Produção de fotos dos produtos e divulgação em grupos de WhatsApp e
mídias sociais.

 Produção de manual projeto de Música.
 Produção de materiais diversos.

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

O que é o Programa Florescer?
O Florescer é um programa Social que desde 21 de julho de 2009, atende 84
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de
projetos educativos, culturais e esportivos. Constitui-se como pessoa jurídica de
direito privado, de caráter assistencial, educativo e cultural, sem fins
econômicos, com autonomia administrativa e financeira. Tem como missão
preparar crianças e adolescentes para uma melhor qualidade de vida e para um
futuro promissor. O Florescer trabalha todos os dias para transformar vidas,
através do atendimento acolhedor, oferecendo um ambiente que leve a criança
a se sentir protegida, amada, feliz.
O que é o 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. O período de isolamento social causado pelo corona vírus, além de
aumentar a demanda já existente, criou novas como por exemplo, atender as
famílias dos beneficiários não somente com os projetos pedagógicos oferecidos,
mas também auxiliar nas necessidades básicas que surgiram no momento, por
meio de pais sem trabalho, mães chefes de família que estão com seus filhos
em casa, necessitando de quantidade maior de alimentos, dentre outras
necessidades. Os itens escolhidos para venda, foram doces e salgados típicos
que geralmente agradam a maioria dos paladares. Tudo é produzido com o
máximo padrão de higiene, todos os ingredientes são produtos de excelente
qualidade como Nestlé e chocolate 100% cacau. Para que não somente o projeto
seja beneficiado com a contribuição financeira, mas que todos possam consumir
doces e salgados saborosos e desejem contribuir sempre.

Biscoito sequilho
sabores: Leite
condensado com
limão. Prestígio
R$ 7,00 a bandeja

Canudo frito recheio doce
de leite caseiro cobertura
granulado.
R$ 5,00 Bandeja com 6
unidades

Bolo de pote de brigadeiro
com bombom; bolo de pote
recheio brigadeiro com
morango, bolo de pote
recheio trufado.
Pote 150 Gr – R$ 4,00
Pote 2,50 Gr – R$ 6,00
Pote 450 Gr - R$ 8,00

Doces Gourmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brigadeiro
100%
cacau
diferentes coberturas;
beijinho;
brigadeiro branco diferentes
coberturas;
brigadeiro de maracujá,
brigadeiro de ninho com
Nutella,
brigadeiro de morango,
brigadeiro de castanha de caju,
brigadeiro de castanha do
Pará,
brigadeiro de amêndoas,
brigadeiro
sem
lactose,
brigadeiro vegano.
R$ 3,50 Unidade

Doce de Leite pote
com 400 gramas
R$ 7,00

Cone recheio chocolate
com beijinho, chocolate
com brigadeiro; ouro
branco,
R$ 5,00 unidade

Paçoca caseira
R$ 5,00 a bandeja

Bolo de Chocolate e Bolo de
Cenoura Coberto com
Brigadeiro
R$ 5,00 Pedaço com 250 GR

Trufas grandes chocolate e
chocolate branco sabores:
Maracujá natural; Brigadeiro
100%; Beijinho; Morango; Uva;
Nutella, Ninho com Nutella.
R$ 4,00

Coxinha de mandioca
recheio carne ou
frango
R$ 10, 00 a bandeja

Rissoles de carne ou
frango
R$ 8,00 a bandeja

Pizza grande sabores:
calabresa com muçarela
R$ 25,00

Manual de Orientações Projeto Música Florescer – Lei Rouanet

O que é o projeto de Música Florescer?
O Projeto de música Florescer foi elaborado com o objetivo de disponibilizar
aulas de música aos beneficiários do programa, e canto coral aos colaboradores
da empresa e comunidade externa. Com início em janeiro de 2020, o projeto tem
como patrocinadores as empresas Transpanorama Transportes e G10
Transportes. As demais empresas do grupo, bem como a Rodoparaná, entram
como apoiadores, pois, indiretamente, contribuem com o projeto, ao ajudar na
manutenção da estrutura, como por exemplo, pagamento de luz, água, despesas
com alimentação, dentro outras. Os valores doados pelas empresas
patrocinadoras, são 100% dedutíveis no Imposto de Renda, assim, não geram
despesas nenhuma despesa para as empresas.

Em qual conta as empresas devem fazer os depósitos de doações?
As doações devem ser feitas na conta de Captação que está no nome do CTQTCentro de Treinamento e Qualificação no Transporte, CNPJ n°07.791.484/000183. Deve constar o CNPJ do doador e demais informações que o processo pedir.
Assim que for feito o depósito na conta de Captação, é necessário enviar o
comprovante por e-mail, pois, a coordenação do projeto tem apenas 48 horas
para informar o Ministério da Cultura. O comprovante é enviado através de
Sedex para Brasília.
Dados da conta
Banco do Brasil: 001
Agência: 4668X
Conta Corrente: 19.400-0

Finalidade: 44 – Doação c/incentivo fiscal

Pagamentos a Fornecedores
Os pagamentos aos fornecedores devem ser feitos pela conta de movimentação
com o mesmo CNPJ do CTQT.
O pagamento somente pode ser feito por transferência bancária ou TED para a
conta corrente do fornecedor mediante a nota fiscal. A conta a ser depositada,
deve possuir o mesmo CNPJ da nota fiscal. Todos os campos da nota devem
estar preenchidos.
O projeto prevê um valor destinado ao pagamento da administração do projeto,
este pagamento só pode ser feito a cada 3 meses, por meio de recibo emitido
pelo CTQT e assinado pelo senhor Claudio Adamuccio, mediante autorização da
coordenação do projeto.
Todos os pagamentos devem ser feitos por meio de OP assinada pela
coordenadora do projeto, Fátima Cristina Lucas. Não se pode pagar nenhuma
despesa sem a assinatura da coordenação.
Após o pagamento, enviar o comprovante para o e-mail:florescer@ctqt.com.br

Dados da conta:
Banco do Brasil: 001
Agência: 4668X
Número: 19.402-6

Extratos das Contas
Todos os meses é preciso retirar o extrato completo das contas de Captação e
de Movimento, bem como do valor de Aplicação. Os extratos deverão ser do
primeiro ao último dia do mês. Enviar os extratos para a o e-mail: florescer
@ctqt.com.br.

Recibo de Mecenato

Recibo de Mecenato é o documento contábil que comprova o apoio à projetos
incentivados e informa sobre dados básicos do proponente do projeto. Os
recibos são feitos em três vias, uma

delas é enviada ao Ministério da Cultura, outra é enviada ao proponente do
projeto, e a última é enviada ao apoiador. Nos Recibos de Mecenato são
informados o nome do produtor, seu CPF e o valor apoiado, informações
solicitadas na declaração de Imposto de Renda. O CTQT é responsável por
produzir o recibo e entregar já assinado pelo presidente Claudio Adamuccio aos
contadores da Transpanorama e do G10 Transportes para fins de comprovação.

Dúvidas Gerais
Sempre que houver alguma dúvida sobre os procedimentos quando ao projeto,
procure a coordenação pelo Telefone WhatsApp: 99818-3845 ou pelo ramal
9099. Também pode utilizar o e-mail:florescer@ctqt.com.br.

DEUS ABENÇOE A TODOS OS ENVOLVIDOS!

RELATÓRIO HOME OFFICE

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo

1.Relatório referente as atividades realizadas no período de 01/06/2020 a
30/06/2020, sob o regime de 50% da carga horária de trabalho. Neste mês foram
mantidos os contatos com as famílias, os conteúdos para a página do Programa
Florescer e do Projeto de Música e auxiliar a coordenadora em algumas
atividades solicitadas.
1.1 Neste mês foi proposto pela coordenadora a equipe pedagógica, que fosse
apresentado uma ideia nova para ser executado no programa durante o período
de home office. Sugeri o projeto: “Máscara das emoções”. Nesse período de
distanciamento social causado corona vírus, tem sido muito 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 do projeto “máscara das emoções”, é fazer desse momento
um pouco mais leve para a criança, brincando com a máscara que criou. 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). Além
de ajudar organizar as emoções, também pode estimular a autonomia,
criatividade e imaginação através dos temas infantis.

Desta forma, tendo em vista que uma das medidas de proteção contra o
vírus é o uso da máscara de proteção, foi elabora uma máscara em EVA com
borda de elástico. Inicialmente foram montados 2 kits temáticos, feitos com
desenhos em Eva com fita dupla face no verso, para que a criança faça sua
própria montagem no lugar que desejar e com os itens que preferir. O Kit também
contém alguns emotions de rostinhos representando emoções, para que
exteriorize o que está sentindo.
Kit 1: “Princesas”, com 1 coroa, 1 condão da fada madrinha, 1 sapatinho da
cinderela e 1 coração e 4 rostinhos de emotions diferentes;
Kit 2: “Dinossauros”, contém 3 dinossauros de espécies diferentes e 4 rostinhos
de emotions diferentes.

Ao montar a máscara a criança pode refletir através do pequeno texto enviado
no Kit:

O kit tem o objetivo além de proporcionar um momento de descontração sobre o
uso da máscara, poder elaborar sentimentos causados pelo momento, e será
vendido para que o lucro seja revertido para o programa.
1.2 Para as redes sociais, foram montados alguns conteúdos para a página do
programa florescer. Também contou com postagens diárias feitas coordenadora
sobre o projeto “Dó não diminui a dor. Doe!” - parceria do Sicoob com a Amosc
Maringá.
Dia 02/06, foi montado uma GIF para falar sobre a importância das atividades
em grupo:

Dia 03/06, foi iniciado a primeira postagem em comemoração aos
aniversariantes, com um poste com os aniversariantes desde o fechamento das
escolas até o momento da publicação:

Dia 04/06, falamos sobre a saúde mental durante o isolamento social:

Dia 05 de Junho, em comemoração ao dia mundial do meio ambiente:

Dia 07 de junho, postagem com uma GIF em comemoração aos aniversariantes

15/06, GIF em comemoração aos aniversariantes:

Dia 16/06 postagem em homenagem ao dia internacional da criança africana:

Dia 18/06, postagem do dia do orgulho autista:

Dia 23/06, poste com contatos em emergência psicológica:

Dia 26/06, postagem sobre o dia nacional pela educação sem violência:

Para projeto de música no faceebook e no Instagram.
Dia 01/06, postagem sobre a campanha “Dó não diminui a dor. Doe!”:

Dia 04/06, postagem motivacional:

Dia 03/06, Store com enquete:

Dia 04/06, a resposta da enquete:

Dia 05/06, postagem de vídeo, professor Guilherme:

Dia 15/06 postagem do vídeo da campanha “Dó não diminui a dor. Doe!”:

Dia 16/06, postagem de vídeo de apresentação Professor Natanael:

Dia 22/06, poste de vídeo do aluno Pedro Henrique em atividade da Plataforma
Ead:

Dia 24/06, postagem fazendo uso das notas musicais:

Dia 25/06, respost Amosc Máringa:

Dia 26/06, postagem dia nacional pela educação sem violência:

Dia 30/06, postagem temática sobre música:

1.3 No grupo dos pais do WhatsApp, foram postadas algumas mensagens
motivacionais:
Dia 04/06:

Dia 05/06:

Dia 22/06:

Dia 24/06:

1.4 Neste mês e junho foi realizado um curso online, “Primeiros passos no
atendimento ao paciente com comportamento suicida”:

RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora Anny Caroline Botelho

Ao longo do período de 28/05 a 30/06 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 diferenças,
respeito, mudança de atitudes, tais atividades apresentaram a maior participação da turma 2,
mostraram interesse e interação com o tema, boas influências, responsabilidade, sonhos, visto que
esta atividade apresentou maior interesse da turma 3, autoestima e racismo. 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 horas e o
relógio, pontuação, cálculo de massa, ortografia, porcentagem, trava-língua, gráficos, jogo de
sinais, perímetro, diversos gêneros textuais, notação científica, uso dos ‘porquês” e propriedades
da adição 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 profissões,
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números, roupas, brinquedos, verbos no presente, verb to be e músicas, 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.
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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:“
Covid-19, O que se espera do mundo pós-pandemia, Preconceito, Respeito as diferenças,
Solidariedade, Empatia, com intuito de desenvolver esses valores e consciência nas crianças e
adolescentes.
Em Apoio a Escolarização foram trabalhados vários conteúdos em Língua Portuguesa como,
Gênero poesia, Rimas, Sílabas, Leitura, Interpretação textual, Produções de textos, Sinais de
pontuação, Ortografia, entre outros. Já em Matemática, trabalharam com Multiplicação-tabuada,
Situações problemas, Figuras geométricas, Área, Perímetro, Jogo de sinais, Porcentagem, dentre
outros conteúdos pertinentes a seu currículo escolar e, em Língua Inglesa com diversos temas
como, as Partes do corpo humano, Família, Alimentos, visando a pronúncia, o vocabulário já que
são termos a serem sempre usados em nosso cotidiano em diálogos frequentes, e também Verbos
no presente, no passado e Produções musicais.
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 artesanais, com o propósito de
deixar as aulas mais lúdicas, interativas e atrativas para nossos beneficiários.
Ainda houve atuação diária no grupo de WhatsApp da turma com intenção de motiva-los a
realizarem as atividades através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total
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disponibilização para atendê-los. A mesma assistência também foi dada aos pais quando
necessário.
Além disso, elaboração de relatórios com planejamento de atividades semanais, identificação e
respostas aos fóruns postados pelos beneficiários, fazendo correções e apontamentos sempre que
é preciso, motivando-os com elogios e reforços positivos.
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RELATÓRIO HOME OFFICE
Educadora Mariana Fávaro Casagrande
Aulas De Ballet
RELATÓRIO MENSAL DE AULAS – 28/05/2020 A 30/06/2020
PROFESSORA: MARIANA FÁVARO CASAGRANDE
AULAS DE BALLET
Assim como no mês anterior, o trabalho com as crianças e adolescentes seguiu de forma
remota, por meio de vídeo aulas semanais com exercícios de ballet clássico, alongamento,
flexibilidade,

condicionamento

físico

e

fortalecimento

muscular,

coordenação

motora,

concentração, entre outros.
Para as turmas da manhã os exercícios seguem de forma lúdica, iniciando a introdução dos
passos básicos de ballet aos poucos, por meio de brincadeiras e associações, fazendo com que as
crianças compreendam a execução dos movimentos e os repitam, sem que eles se tornem
maçantes. Exemplos de passos que foram introduzidos em junho:

1. Demi plié: consiste na flexão dos joelhos, como mostra a figura 1, e é extremamente
importante para saltos, como forma de impulsão e amortecimento – método de explicação:
manter os pés abertos, como as patinhas de um pinguim, e abrir/fechar a janelinha, sempre
com o bumbum guardado, para não se sentar no banquinho.
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FIGURA 1: EXECUÇÃO DO DEMI PLIÉ.
Fonte: mundo bailarinístico.

2. Rond de jambe: significa “círculo da perna” – método de explicação: pensar que a ponta do
nosso pé é um ponteiro de relógio que está marcando as horas no chão.

FIGURA 2: ROND DE JAMBE.
Fonte: mundo bailarinístico
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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 pequenos saltos, como o salté e o

changement, e exercícios de transições de peso, como o glissade e o pas de bourré.
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
19/06.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES HOME OFFICE
Jean Gremaschi
Informática

As atividades ligadas às aulas de informática vêm sendo realizadas nas quintas-feiras, dentro dos
horários indicados.
Foram desenvolvidas aulas e atividades com o ScratchJr para as turmas T1 e T2, abordando
conceitos de lógica de programação com animações e jogos.
T1:
04/06 - Revisão geral dos conteúdos vistos até então
18/06 - Diálogos dos personagens
25/06 - Cenários e como ir de um cenário ao outro
T2:
04/06 - Revisão geral dos conteúdos vistos até então
18/06 - Mensagens entre personagens (gatilhos de ações na prática)
25/06 - Como criar controles para um jogo

Com as turmas T3 e T4, foram desenvolvidas aulas e atividades sobre desenvolvimento de
aplicativos.
T3 e T4:
04/06 – Primeiros comandos
18/06 – Criando um aplicativo e o executando no celular
25/06 – Desenvolvendo através do celular
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