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ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA FLORESCER DURANTE O MÊS
DE JUNHO
Durante o mês de junho o Programa Florescer atuou no atendimento tanto
dos beneficiários quanto das famílias, por meio aulas online, entregas de cestas
básicas, orientações presenciais e a distância, reforços escolares e atividades
postadas na plataforma.
Em relação as atividades postadas na plataforma, tiveram como objetivo
dar continuidade aos temas abordados nas aulas online no ZOOM, possibilitando
reflexões mais aprofundadas e prática da escrita.
Atualmente o programa Florescer possui 83 beneficiários matriculados no,
distribuídos nas seguintes turmas:
Semente 1: Composta por crianças entre 6 e 9 anos que frequentam do
1° ao 4° ano da escola regular no período vespertino. Nesta turma temos 21
beneficiários.
Semente 2: Composta por crianças entre 10 e 11 anos, estudantes do 5°
e 6° ano da escola regular no período vespertino. Esta turma conta com 21
beneficiários.
Semente 3: Composta por pré-adolescentes e adolescentes entre 11 e 13
anos, os quais cursam entre o 6° e 8° ano da escola regular no período matutino.
A turma possui 16 beneficiários matriculados.
Semente 4: Composta por adolescentes entre 13 e 14 anos que
frequentam entre 0 8° e 9° ano da escola regular no período matutino. Esta turma
conta com 18 beneficiários matriculados.
Pré-aprendizagem: A turma é composta por adolescentes entre 15 e 16
anos que frequentam a escola regular no período matutino. A turma possui 7
beneficiários e tem como objetivo a preparação para a inserção no mercado de
trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz.

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE
ATIVIDADES

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas
Projeto: Amor Ágape
Data da aula: 09/06
Tema da aula: De onde vem as diferentes linguagens?
Objetivo: Compreender a origem das diferentes linguagens a partir da
cosmovisão bíblica. Valorizar e respeitar as diferentes culturas.
Descrição: A aula iniciou com o questionamento: De onde vem todas as
linguagens que existem? Quantos idiomas são falados em todo o mundo
atualmente? O que significa ser poliglota? Quem é a pessoa mais poliglota do
mundo? Após os questionamentos e a exposição dos beneficiários sobre cada
pergunta, iniciou-se a explicação sobre a busca da ciência em descobrir se no
começo do mundo existia um único idioma ou vários, bem como sobre os
primeiros experimentos para se compreender esta questão. Neste sentido, os
beneficiários puderam aprender que após diversas pesquisas, a ciência
Linguística chegou à conclusão que no início dos tempos todos falavam o
mesmo idioma, o qual depois de algum tempo se ramificou em vários outros.
Com efeito, a explicação científica acaba por confirmar a cosmovisão bíblica.
Após esta etapa, os beneficiários passaram a estudar os acontecimentos
expostos na bíblia sobre a “Torre de Babel” e as implicações de tais
acontecimentos para o surgimento das diferentes linguagens. Por fim
concluímos que a atuação de Deus em Babel teve como objetivo preservar a
diversidade cultural e a dispersão dos povos.
Foto da turma:

Após a aula foi postada a seguinte atividade na plataforma:

Além das respostas por escrito, os beneficiários gravaram um vídeo onde
escolheram uma palavra e a aprenderam em um idioma diferente. A turma em
geral foi muito dedicada e participativa.

Data da aula: 23/06
Tema: Qual é o nome de Deus?
Objetivo: Conhecer qual é o verdadeiro nome de Deus apresentado nas
escrituras sagradas e o quanto este(s) nome(s), está relacionado a suas
qualidades.
Descrição: A aula iniciou com o seguinte questionamento: Como a bíblia
sagrada apresenta o nome de Deus? Existe apenas um nome? Como este(s)
nomes(s) se relacionam com os atributos de Deus? Após os questionamentos,
passamos a analisar os diferentes nomes atribuídos a Deus nas escrituras
sagradas e o vínculo destes diferentes nomes com as qualidades.

Foto da turma:

Para finalizar o tema foi postado a seguinte atividade na plataforma:

Data da aula: 30/06
Tema: O Poder do sentido: 4 pilares para uma vida plena
Objetivo: Refletir sobre o que dá sentido à vida das pessoas. Estudar os 4
pilares para uma vida plena, segundo a autora Emily Smith.
Descrição: A aula iniciou com o seguinte questionamento: O que é uma vida
plena para vocês? Em seguida, os beneficiários conheceram brevemente a
biografia da autora do livro: Emily Smith e já adentraram no tema principal que é
a reflexão sobre o que dá sentido à vida e sobre o caminho da felicidade. Neste
processo, aprenderam e refletiram sobre os 4 pilares que possibilitam uma vida
com mais sentido: pertencimento, propósito, narrativa e transcendência. Por
fim os beneficiários puderam analisar qual dos 4 pilares precisam desenvolver
em sua vida. Foi uma aula muito especial em que os beneficiários participaram
bastante e deram muitas contribuições.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO

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

procurando

sempre

incentivar

a

participação

dos

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

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

Educacional: Gislayne Lobo:
Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1 e 2
Data: 16/06/21
Tema: Autocuidado emocional e psicológico
Objetivo: Esclarecer sobre o que é o autocuidado psicológico e emocional, quais
práticas do dia a dia podemos ter para fortalecer a saúde mental e emocional.
Descrição: Foi explicado o que é o autocuidado psicológico e emocional e sobre
sua importância na saúde mental das crianças. Os beneficiários participaram
relatando as brincadeiras e atividades que fazem quando estão se sentindo
tristes, essa interação possibilitou o autoconhecimento, a empatia com os
colegas e a elaboração de formas de prevenção para com a saúde mental. Como
atividade prática, foi realizado a brincadeira “estatua diferente”, todos juntos
participaram dançando e se divertindo, para demonstrar que brincando podemos
nos divertir e assim cuidar da saúde mental.
Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1 e 2
Data: 30/06/21
Tema: Autocuidado (parte 2)
Objetivo: fortalecer sobre a importância do autocuidado, tendo o brincar como
uma ferramenta de suporte emocional e psicológico.
Descrição: foi retomado sobre a importância do autocuidado e como pode ser
feito no dia a dia. Para fortalecer sua importância foi realizado duas brincadeiras,
“vivo, morto e torto” e “desenho diferente”. A brincadeira “vivo, morto e torto” foi
utilizada

o

vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=Hw5UqNNutJ4

e

o

desenho diferente foi solicitado que fizessem um desenho de algo que trouxesse
felicidade, mas o com o papel em cima da cabeça. Todos participaram falando
sobre seu desenho e como aquilo lhe trazia alegria e felicidade.
Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 3 e 4
Data: 09/06/21
Tema: Ansiedade
Objetivo: Identificar os sintomas de ansiedade normal e excessiva, oferecer
escuta e acolhimento, assim como mostrar recursos para aliviar os sintomas.
Descrição: Nesta aula foi falado sobre o que são os sintomas ansiosos e que
podem manifestar de formas diferentes em cada um. Para isso, foi utilizado
slides preparados pela educadora com figuras ilustrativas e realizado um
exercício de respiração diafragmática, técnica que pode ser aplicada em
momentos de crise ansiedade. Os beneficiários puderam participar relatando
suas vivencias e experiências.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 3 e 4
Data: 16/06/21
Tema: Comunicação
Objetivo: Refletir sobre a importância de se comunicar, qual impacto a prática
da boa comunicação pode ter na vida pessoal e profissional e como se
comunicar de forma correta.
Descrição: Foi explicado sobre como é importante o processo de comunicação,
sobre os impactos que pode ter no nosso dia a dia, dicas de como ter uma boa
comunicação. Para isso, foi utilizado slides com ilustrações e com participação
dos beneficiários na leitura e comentários de suas vivencias. Como atividade
prática, foram separados em grupos dentro de salas simultâneas na plataforma
zoom e realizado a dinâmica do túnel subterrâneo. O objetivo é desenvolver as
dicas de comunicação aprendida em aula como, saber ouvir, romper a timidez,
interagir com os colegas e vivenciar a experiência de fazer atividades em grupo
comum no ambiente presencial das aulas.
Dinâmica túnel subterrâneo:
Todos estão em uma cidade que está sendo bombardeada pelas tropas inimigas,
existe um abrigo próximo, mas só cabem 6 seres humanos.
O grupo deve decidir quem será ou não protegido no abrigo.
1. Violinista de 40 anos, narcótico e viciado.
2. Advogado de 25 anos com HIV +.
3. Esposa do mesmo advogado, que tem 24 anos e acaba de sair do
manicômio. Ambos preferem ficar juntos no abrigo, ou fora dele.
4. Sacerdote de 75 anos.
5. Prostituta de 34 anos.
6. Ateu de 20 anos, autor de vários assassinatos.
7. Universitária que fez voto de castidade.
8. Profissional da física de 28 anos, que só aceita entrar no abrigo se
puder levar consigo uma arma.
9. Declamador fanático de 21 anos.

10. Menina de 12 anos e com baixo Q.I.
11. Homossexual de 47 anos.
12. Excepcional de 32 anos, que sofre de ataques epilépticos.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 3 e Semente 4
Data: 23/06/21
Tema: Comunicação (parte 2)
Objetivo: Continuar o tema comunicação discorrendo sobre os tipos de
comunicação: passivo, agressivo, passivo-agressivo e assertivo. Desenvolver as
habilidades da comunicação assertiva.
Descrição: Foi explicado sobre os tipos de comportamentos na comunicação,
como se identificar dentro dos perfis de comunicadores, passivo, agressivo,
passivo-agressivo e assertivo. Orientar como promover a assertividade nas
interações com dicas e exemplos. Para isso, foi utilizado slides ilustrativos,
quadrinhos, Gifs e vídeo com exemplos de falha na comunicação e escuto dos
beneficiários.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 01/06/21
Tema: Ética profissional no contexto do jovem aprendiz
Objetivo: diferenciar moral de ética, discorrer sobre a importância da ética
profissional e como se aplica no contexto do jovem aprendiz.
Descrição: foi explicado a diferença entre moral e ética, por meio de exemplos
práticos do dia a dia. Para isso, foi utilizado slides produzidos pela educadora e
uma atividade prática onde foram direcionados em uma sala simultânea em
duplas para encontrarem soluções éticas para problemas do cotidiano. Ao
retornarem a sala com todos, foram debatidos as possíveis saídas para as
situações e o que a dupla faria diante das situações.
Caso 1:
Meu supervisor que me orienta nas atividades do dia-a-dia, solicitou fazer uma
alteração em uma nota fiscal, que poderia impactar nos outros setores, por
exemplo uma data de envio, data de saída de mercadoria, algum código de
fornecedor, etc...
Uma atividade fora de rotina, que notei ser estranha, pediu também que aquela
ação ficasse somente entre nós dois (eu e ele), pois assim ele disse que eu
ganharia a confiança dele e isso seria muito bom para um jovem aprendiz ter a
confiança do gestor.
E agora o que fazer?
Caso 2:
Uma pessoa do meu setor, com uma posição de hierarquia superior, está me
enviando mensagens no WhatsApp ou no messenger (facebook) fora do
contexto de trabalho, me elogiando e tenho me sentido desconfortável.
O que posso fazer nessa situação?
Caso 3:

Fui designada para um setor que não tenho afinidade e para ajudar também não
consigo me relacionar bem com meu superior. As tarefas me passadas noto que
não me agregam como eu gostaria.
O que posso fazer neste caso?
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 08/06/21
Tema: Ética profissional no contexto do jovem aprendiz (parte 2)
Objetivo: falar sobre o código de ética da Transpanorama e orientar tirando
dúvidas e esclarecendo situações do cotidiano do jovem aprendiz, e assim
desenvolver sua consciência profissional e ética.
Descrição: foi explicado e conversado sobre o código de ética da
Transpanorama, por meio de slides esclarecimentos de circunstancias do dia a
dia. Como atividade prática foi passado um vídeo (Link:

https://www.youtube.com/watch?v=B4RL7-aIqP0&t=12s) com uma situação
para debate da conduta ética e foram separados em uma sala simultânea para
debate, possibilitando a exercício da comunicação, interação e aplicação do
conteúdo aprendido. Ao retornarem puderam falar o que o grupo refletiu junto
sobre a situação e as educadoras puderam orientar e esclarecer dúvidas.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 15/06/21
Tema: Apresentação atividade código de ética e reflexões
Objetivo: realizar a apresentação da atividade passada via plataforma do
programa florescer, de juntos criarem um código de ética para o grupo da pré
aprendizagem. Trazer uma reflexão sobre a conduta dos participantes do grupo.
Descrição: foi realizado a apresentação do código de ética criado pelo grupo,
todos participaram dando sugestões e puderam interagir e desenvolver a
comunicação. As educadoras trouxeram uma reflexão sobre a conduta ética do
grupo e alinhar as práticas de cada um com os objetivos que almejam.
Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 22/06/21
Tema: Autocuidado
Objetivo: falar sobre os tipos de autocuidado e sua importância para a saúde
mental e física. Abordar o tema higiene pessoal na adolescência, orientando sore
sua importância dentro do perfil profissional.
Descrição: foi falado sobre o autocuidado psicológico, emocional, espiritual e
físico, enfatizando sobre como esses processos são importantes no
fortalecimento da saúde mental como forma preventiva. Participaram
compartilhando com o grupo sobre suas atividades de escape em momentos de
estresse e angústia. Foi também abordado sobre a higiene pessoal na
adolescência, devido aos hormônios se movimentarem diferente nesta fase da
vida, necessitando de cuidados especiais. Para isso, foi utilizado slides criado
pela educadora e dialogo como forma de reflexão.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 29/06/21
Tema: Orientação para entrevista profissional
Objetivo: esclarecer sobre o que é uma entrevista profissional, qual a forma
mais adequada de se preparar para a entrevista e como se comportar durante o
processo seletivo.
Descrição: foi utilizado slides para explicar o tema, iniciado definindo o que é
uma entrevista profissional, e discorrido sobre como se preparar para o momento
da entrevista, fornecido orientação de como se comportar durante o processo
seletivo.
Slides utilizados:

Foto da turma:

Projeto: Orientação psicológica
Psicóloga e educadora: Gislayne Lobo
Objetivo: este projeto tem como objetivo oferecer uma escuta acolhedora, trazer
desenvolvimento emocional e orientação para a vida.
Atendimento Evelyn:


Dia 10/06:

Atendimento Nuno:


Dia 11/06:

Atendimento Henrique:


Dia 11/06:

Atendimento Josué:


Dia 11/06:

Atendimento Ana Gabriela:


Dia 14/06:

Atendimento Victória:


Dia 17/06:

Atendimento Nathália:


Dia 17/06:

Redes Socias
Orientadora Educacional: Gislayne Lobo
Publicação 01/06, início da sequência de publicações em comemoração à
semana do meio ambiente, as artes foram elaboradas pela educadora Gislayne:

02/06:

Dia 03/06, publicação com a aula realizada juntamente com a engenheira do
meio ambiente da G10 transportes Flaviane:

Dia 07/06, publicação do vídeo com a confecção e entrega das lembranças do
dia do meio ambiente, vídeo editado pela educadora Gislayne:

Dia 08/06, publicação das entregas de atividades das turmas semente 1 e
semente 2:

Dia 10/06, publicação com depoimento de ex-beneficiaria, a arte foi elaborada
pela educadora Gislayne:

Dia 11/06, postagem com depoimento de ex-beneficiaria, arte elaborada pela
educadora Gislayne:

Dia 14/06, publicação com mensagem motivacional, arte elaborada pela
educadora Gislayne:

Dia 16/06, postagem com vídeo sobre atividade do projeto amor ágape, vídeo
editado pela educadora Gislayne:

Dia 18/06, publicação com mensagem de inspiração, arte elaborada pela
educadora Gislayne:

Dia 21/06, início da sequência de publicações sobre a rotina semanal das aulas
online, publicação do projeto conscientização para vida realizado nas segundas
feiras:

Dia 22/06, postagem das aulas de música realizadas nas terças feiras:

Dia 23/06, postagem das aulas de quartas feiras dos projetos amor ágape e papo
de psicóloga:

Dia 24/06, postagem da plataforma moodle onde são divulgadas atividades e
expostas as aulas online:

Dia 25/06, postagem sobre as aulas de ballet, realizada as sextas feiras:

Dia 29/06, postagem falando sobre a importância do teatro no desenvolvimento
da criança e do adolescente:

Dia 30/06, publicação com os aniversariantes do mês:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data da aula: 07/06/21
Tema: Fases da Vida
Objetivo: Reconhecer que o ser humano, como todo ser vivo, tem um ciclo vital;
Identificar as mudanças que ocorrem no ser humano durante seu ciclo vital
(biológicas, sociais, psicológicas); Relacionar as mudanças que ocorrem com o
ser humano à cultura em que se insere; Valorizar a interação e cooperação no
convívio com pessoas de diferentes idades.
Descrição: A aula foi muito produtiva, falamos sobre o ciclo da vida e suas fases.
Foi explicado a turma as características de cada uma delas de um jeito claro,
simples e objetivo. As crianças participaram bastante, sempre dando exemplos,
levantando questionamentos muito pertinentes, deixando todo o momento de
aprendizagem prazeroso e interativo.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data da aula: 07/06/21
Tema: Alimentação Saudável III - O QUE SÃO DISTÚRBIOS ALIMENTARES E
POR QUE PRECISAMOS FALAR SOBRE ISSO?

Objetivo: Refletir sobre os motivos pelos quais nos alimentamos e discuti-los;
introduzir o conceito da Nutrição como ciência e o papel do nutricionista; Explicar
os princípios de uma alimentação saudável, incluindo origens e funções dos
alimentos; Informar sobre a importância dos alimentos que constituem uma
refeição e a função principal de cada uma delas.
Descrição: Finalizamos hoje o tema “Alimentação Saudável” foram três aulas
de muito interesse por parte dos adolescentes, onde muitas reflexões foram
feitas, causando-os muitos efeitos positivos acredito. Hoje ao terminar, alguns
agradeceram a oportunidade de aprender sobre um assunto tão importante, o
qual, não sabiam muitas coisas necessárias. Para a próxima aula, prepararão
um relatório sobre tudo que aprenderam, para compartilharem com a turma.
Esse foi um tema bastante valioso e que todos evoluíram seus pensamentos e
quem sabe até atitudes de alguma forma.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data da aula: 14/06/21
Tema: Sono é importante!
Objetivo: Descobrir curiosidades sobre o sono;
Conhecer

os

hábitos

saudáveis

para

ter

um

bom

sono;

compreender a importância do sono.
Descrição: A educadora iniciou a aula perguntando para os beneficiários o que
eles sabiam sobre o sono. Após esse momento, enfatizou os objetivos de se falar
sobre o assunto, junto a importância dele. Na sequência assistiram a um vídeo
que os fizeram levantar vários questionamentos. A educadora encerrou
respondendo todas as dúvidas das crianças, que por sinal participaram bastante
e disseram ter gostado muito da aula, onde descobriram várias curiosidades e
benefícios do sono. Continuaremos na próxima semana, falando sobre as fases
do sono.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data da aula: 14/06/21
Tema: Seminário de Conclusão
Objetivo:

Possibilitar

novas

ideias,

novos

questionamentos

e

novas

perspectivas de pesquisas para a turma; levar todos os beneficiários a uma
reflexão aprofundada do tema, a partir das aulas e textos de apoio ofertados na
plataforma.
Descrição: Na aula de hoje, finalizamos o projeto de “Alimentação Saudável”
com as apresentações da turma, que elaboraram de forma individual, um
relatório de conclusão sobre o tema. Foi muito bacana, os textos de forma geral,
estavam todos bem escritos, o que apenas atrapalhou alguns beneficiários, foi o
nervosismo na hora de apresentar. De maneira geral foram todos muito bem. Os
beneficiários Pedro Antunes, Nathalia Yumi, Thais Rocha e Maria Eduarda
Matias, não realizaram a atividade. Ficaram de enviar a justificativa por escrito à
educadora.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data da aula: 21/06/21
Tema: Sono é importante II!
Objetivo: Descobrir curiosidades sobre o sono;
Conhecer os hábitos saudáveis para ter um bom sono;
Compreender a importância do sono.
Descrição: Iniciamos a aula relembrando o conteúdo da semana anterior, na
sequência falamos sobre as fases do sono e sua importância. A aula foi muito
animada, as crianças tinham várias dúvidas e colocações a fazerem sobre o
tema, acredito que aprenderam bastante diante de tanto interesse demonstrado.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data da aula: 21/06/21
Tema: A importância do sono!
Objetivo: Descobrir curiosidades sobre o sono;
Conhecer os hábitos saudáveis para ter um bom sono;
Compreender a importância do sono.
Descrição: A educadora iniciou a aula perguntando para os beneficiários o que
eles sabiam sobre o sono. Após esse momento, enfatizou os objetivos de se falar
sobre o assunto, junto a importância do mesmo para nossa saúde. Na sequência
explicou a relação do sono com várias doenças já estudadas, como a depressão,
a obesidade, hipertensão, diabetes, entre outras, o que os fizeram levantar
vários questionamentos. A educadora encerrou respondendo todas as dúvidas,
que por sinal foram bastante. Continuaremos na próxima semana, falando sobre
as fases do sono.
Foto da turma:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Bruna Thaís Gonçalves
Turmas: 1 e 4
Data da aula: 09/06/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares.
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online, o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de Inglês, Matemática e Português. As propostas do dia foram concluídas
de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data da aula: 10/06/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares.
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online, a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas as
lições de Matemática e Português. As propostas do dia foram concluídas de
forma satisfatória.
Foto da aula:

Data da aula: 10/06/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares.
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online, o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de Educação Física, Ciências e Geografia. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data da aula: 11/06/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiária: ANA JÚLIA MIRANDA
Período: 13:00 – 15:00
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares.
Descrição: Foi atendida no dia de hoje com reforço online, a beneficiária Ana
Júlia, a fim de auxiliá-la nas suas atividades da escola. Realizamos juntas as
lições de Português, História e Artes. As propostas do dia foram concluídas de
forma satisfatória.

Foto da aula:

Data da aula: 11/06/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares.
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online, o beneficiário João
Miguel, a fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as
lições de Português e Inglês. As propostas do dia foram concluídas de forma
satisfatória.
Foto da aula:

Educadora Social: Anny Caroline Botelho
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 2
Data da aula: 07/06
Objetivo: Identificar a relação de parentesco em sua família, pesquisar sobre a
origem, evolução e disseminação das várias gerações de sua família, elaborar
sua própria linha do tempo e uma breve biografia, compreender que há maneiras
diferentes de se ter uma família.
Descrição: A aula foi sobre a importância da família, desta forma a educadora
começou falando sobre a relevância da família para nosso crescimento e
evolução. Em seguida, falou sobre os graus de parentesco utilizando um poema
cantado, e explicou o significado e falou sobre a árvore genealógica. A aula foi
finalizada com uma música sobre árvore genealógica, para que os beneficiários
compreendam melhor o assunto e se interessem por suas origens. Os alunos
foram participativos, gostaram do tema, fizeram perguntas e colaboraram com
suas experiências, precisei chamar a atenção do Pedro para ligar a câmera,
desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 14/06/2021
Objetivo: Aprender sobre as novas profissões, compreender que existem
profissões “do futuro”, observar que para todas as profissões é necessário
estudo, analisar as escolhas da sua futura profissão.
Descrição: A aula se iniciou com a educadora explicando a importância de se
escolher bem uma profissão, assim como se conhecer para realizar esta
escolha, aprender sobre seus gostos, vontades e defeitos. Em seguida, explicou
sobre escolher a profissão no tempo certo e levar em consideração diversos
fatores. Na sequência, falou sobre algumas profissões diferentes, consideradas
“do futuro”, para finalizar questionou os alunos sobre a relação homem-máquina,
e eles expressaram suas opiniões e perspectivas sobre o assunto. Os
beneficiários foram participativos, falaram sobre o tema de forma expressiva,
desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 21/06
Objetivo: Trabalhar os sentimentos, compreender como lidar com este
sentimento, aprender sobre a insegurança e identificá-la.
Descrição: A aula se iniciou com a mediação da educadora, que explicou o
significado do termo “insegurança”, apresentou exemplos e explicou sobre o
assunto. Na sequência falou sobre como a insegurança se apresenta nos
indivíduos, sinais e sintomas deste sentimento, falou também sobre como lidar
com este sentimento, deu dicas e finalizou com um vídeo sobre como enfrentar
este sentimento. Os beneficiários foram bem participativos, falaram sobre o
assunto, mostraram suas opiniões e apresentaram experiências vividas, desta
forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 28/06/2021
Objetivo: Estimular a reflexão sobre a formulação de referenciais éticos e sobre

condutas éticas em ambientes coletivos, compreender o que é Ética, identificar
comportamentos éticos e antiéticos na sociedade.
Descrição: A aula foi com as sementes 1 e 2 juntas. O assunto foi “ÉTICA”, e a

aula se iniciou com a educadora questionando os conhecimentos prévios dos
beneficiários sobre o assunto. Em seguida, explicou a definição do tema e deu
exemplos do cotidiano para que eles compreendessem melhor o assunto. Na
sequência, deu voz aos alunos, realizou questionamentos para que eles
pudessem expressar sua

opinião,

eles foram bastante

participativos,

conseguiram falar sobre o assunto. A aula se concluiu com a música “peça
felicidade”. Os beneficiários foram bastante participativos, gostaram da música,
e apresentaram muito bem suas opiniões, desta forma, os objetivos foram
atingidos.
Foto da turma:

Educadora Social: Anny Caroline Botelho
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 3
Data da aula: 07/06
Objetivo: Refletir sobre os motivos pelos quais nos alimentamos e discuti-los,
introduzir o conceito da Nutrição como ciência e o papel do nutricionista, explicar
os princípios de uma alimentação saudável, incluindo origens e funções dos
alimentos, informar sobre a importância dos alimentos que constituem uma
refeição e a função principal de cada uma delas.
Descrição: A aula foi uma continuação do tema, alimentação saudável voltado
para os transtornos alimentares. A educadora falou sobre alguns distúrbios
alimentares, e os principais motivos, explicando que estes problemas,
normalmente vem ligados a problemas psicológicos. Em seguida apresentou um
vídeo sobre o tema e ouviu os beneficiários, que apresentaram suas opiniões e
dúvidas sobre a atividade. Os beneficiários aparentemente anotaram durante
toda a aula, prestaram atenção, foram participativos e se interessaram pelo
tema, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 14/06/2021
Objetivo: Apresentar o que compreenderam das aulas, aumentar o
engajamento, compreender a necessidade de participação nas aulas.
Descrição: Esta aula foi um seminário, para que os beneficiários apresentassem
seu ponto de vista, anotações e conclusões sobre o tema “alimentação
saudável”, explanado pela educadora durante 3 aulas. Todos os beneficiários
apresentaram bem, Davi e Ketlyn com maior dificuldade, porém se esforçaram,
e assim como os demais apresentaram bem. Há pontos de melhoria, porém,
todos apresentaram e falam de forma natural, desta forma os objetivos foram
atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 21/06
Objetivo: Aprender sobre as novas profissões, compreender que existem
profissões “do futuro”, observar que para todas as profissões é necessário
estudo, analisar as escolhas da sua futura profissão
Descrição: A educadora iniciou a aula falando sobre a importância de escolher
bem uma profissão, explicando sobre levar em consideração alguns fatores,
como a personalidade e o mercado de trabalho. Na sequência, explicou sobre
algumas profissões consideradas “do futuro”, para que eles conhecessem tais
profissões, em seguida ouviu as opiniões dos beneficiários, dúvidas e

experiências de vida. Concluiu dizendo da importância de escolher uma
profissão. Os alunos foram, de forma geral, participativos, colocaram bem suas
opiniões, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 28/06/2021
Objetivo: Estimular a reflexão sobre a formulação de referenciais éticos e sobre
condutas éticas em ambientes coletivos, compreender o que é Ética, identificar
comportamentos éticos e antiéticos na sociedade.
Descrição: A aula foi com as 2 turmas juntas. O tema desta aula foi ética, a se
iniciou com a educadora explicando o significado do termo, dando exemplos de
onde se aplica, dentre outros. Em seguida, mostrou o vídeo de Paulo Freire
sobre o ambiente escola, e explicou um fato histórico sobre a escola. Na
sequência, realizou os questionamentos sobre o tema para os alunos, eles se
expressaram, mostraram seus sentimentos e opiniões. Os beneficiários foram
participativos, apresentaram suas ideias e visões sobre o tema, desta forma os
objetivos foram atingidos.

Foto da turma:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Anny Caroline
Turmas: 2 e 3
ATENDIMENTO INDIVIDUAL HELOISA MELINA
Data da aula: 02/06
Objetivo: Auxílio com as atividades escolares
Descrição: A beneficiária precisa de auxílio com as atividades da escola, nesta
aula finalizamos a apostila de matemática, ficando algumas atividades práticas
e do livro didático para que ela realize em casa. A aula é esforçada, apresenta
leve dificuldade com o conteúdo, porém procura aprender e realizar as atividades
de forma eficaz, desta forma, os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 09/06
ATENDIMENTO INDIVIDUAL HELOISA MELINA
Descrição: A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, ela precisa
apenas de um apoio, apresenta autonomia para realizar as atividades, consegue
compreender os assuntos e realizar sozinha, apresenta leve dificuldade em
matemática, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 10/06
ATENDIMENTO INDIVIDUAL HELOISA MELINA

Descrição: A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, ela precisa
apenas de um apoio, apresenta autonomia para realizar as atividades, consegue
compreender os assuntos e realizar sozinha, apresenta leve dificuldade em
matemática, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

Descrição: A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, vêm
apresentando maior autonomia para realizar as atividades, ainda apresenta certa
dificuldade em matemática, porém realizando algum exemplo ela consegue fazer
a atividade sozinha, desta forma, os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data da aula: 11/06
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

Descrição: A beneficiária precisa de auxílio nas atividades escolares, ainda
apresenta dificuldade na leitura e não consegue ler a letra cursiva, apenas
escrever, aparentemente não treina a leitura em casa, apenas durante a aula,
porém é esforçada, compreende bem as atividades, consegue realizar todas,
busca aprender de fato com cada atividade, desta forma os objetivos foram
atingidos.
Foto da aula:

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

Descrição: A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, vêm
apresentando maior autonomia para realizar as atividades, ainda apresenta certa
dificuldade em matemática, porém realizando algum exemplo ela consegue fazer
a atividade sozinha, desta forma, os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

16/06/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária realiza as atividades da escola com auxílio da educadora, ela
apresenta certa dificuldade em matemática e vêm se distraindo com facilidade,
porém é bastante esforçada, produtiva, consegue realizar bastante atividades
em uma aula, busca aprender de fato com cada atividade, desta forma os
objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

A beneficiária precisa do auxílio da educadora para realizar as atividades da
escola. Ainda apresenta bastante dificuldade na leitura e interpretação,
aparentemente não treina leitura em casa, além das atividades da escola, porém
é bastante esforçada, tenta aprender realmente com cada atividade, vêm
apresentando maior autonomia, e é muito inteligente e criativa, desta forma os
objetivos foram atingidos.

17/06/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

A beneficiária precisa do auxílio da educadora para realizar as atividades da
escola. Ainda apresenta bastante dificuldade na leitura e interpretação,
aparentemente não treina leitura em casa, além das atividades da escola, porém
é bastante esforçada, tenta aprender realmente com cada atividade, vêm
apresentando maior autonomia, e é muito inteligente e criativa, desta forma os
objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária realiza as atividades da escola com auxílio da educadora, ela
apresenta certa dificuldade em matemática e vêm se distraindo com facilidade,
porém é bastante esforçada, produtiva, consegue realizar bastante atividades
em uma aula, busca aprender de fato com cada atividade, desta forma os
objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE

O beneficiário necessita do auxílio da educadora nas atividades da escola.
Apresenta bastante dificuldade em matemática, não consegue realizar sozinho,
porém se esforça, é bastante avançado na leitura, inteligente, criativo e
apresenta boa desenvoltura nas demais disciplinas, desta forma os objetivos
foram atingidos.

18/06/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL RAFAELLA

A beneficiária precisa do auxílio da educadora para realizar as atividades da
escola. Ainda apresenta bastante dificuldade na leitura e interpretação,
aparentemente não treina leitura em casa, além das atividades da escola, porém
é bastante esforçada, tenta aprender realmente com cada atividade, vêm
apresentando maior autonomia, e é muito inteligente e criativa, desta forma os
objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária realiza as atividades da escola com auxílio da educadora, ela
apresenta certa dificuldade em matemática e vêm se distraindo com facilidade,
porém é bastante esforçada, produtiva, consegue realizar bastante atividades
em uma aula, busca aprender de fato com cada atividade, desta forma os
objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL FELIPE

O beneficiário necessita do auxílio da educadora nas atividades da escola.
Apresenta bastante dificuldade em matemática, não consegue realizar sozinho,
porém se esforça, é bastante avançado na leitura, inteligente, criativo e
apresenta boa desenvoltura nas demais disciplinas, desta forma os objetivos
foram atingidos.

23/06/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária realiza as atividades da escola com auxílio da educadora, ela
apresenta certa dificuldade em matemática, mas apresenta facilidade nas outras
disciplinas, porém é bastante esforçada, produtiva, consegue realizar bastante
atividades em uma aula, busca aprender de fato com cada atividade, desta forma
os objetivos foram atingidos.
24/06/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL JOÃO MIGUEL

O beneficiário precisa de auxílio com as atividades da escola, está
desenvolvendo a leitura, não apresenta tanta autonomia com as atividades,
porém, consegue resolver boa parte delas sozinho, desta forma os objetivos
foram atingidos.
25/06
ATENDIMENTO INDIVIDUAL JOÃO MIGUEL

O beneficiário precisa de auxílio com as atividades da escola, está
desenvolvendo a leitura, não apresenta tanta autonomia com as atividades,
porém, consegue resolver boa parte delas sozinho, desta forma os objetivos
foram atingidos.

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 04/06
Tema: Alongamento e flexibilidade
Objetivo: Movimentar o corpo por meio de alongamentos e melhorar a
flexibilidade de pernas e coluna.
Descrição: A aula foi iniciada com um aquecimento do corpo, partindo, então,
para alongamentos. Os alongamentos começaram com os membros superiores
e encerraram com os membros inferiores. Em um terceiro momento foi
trabalhada a flexibilidade e o fortalecimento de pernas e coluna.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Data: 11/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Continuar com os exercícios de transferência de peso e de Temps lie
Descrição: Aula foi iniciada com um aquecimento rápido, seguindo para os
exercícios de ballet. Realizamos uma sequência de demi plié utilizando as três
primeiras posições dos pés, continuamos trabalhando o Tendu e o Jeté a la
second, incrementando o flex. Após isso, foram relembrados o Temps Lie, por
meio da brincadeira do “sim, capitão” e a transferência de peso de um lado para
o outro.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Data: 18/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Ensinar os preparativos de Glissade e do Rond de Jambe
Descrição: A aula foi iniciada com aquecimentos, trabalhando um pouco de
flexibilidade, partindo, então, para os exercícios de ballet. Foram trabalhados o
demi plié, associado com o elevé e com o uso de braços. Seguindo para um
exercício de Tendu, utilizando o Fondue e mesclando com o Jeté. Foi ensinado,
também, o Rond de Jambe (somente devant e a la second). Encerrando a aula
com exercício de equilíbrio no passé e o salto Pas de Chat.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Data: 25/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Continuar com os preparativos de glissade.
Descrição: Após o aquecimento, foi realizado uma sequência de demi plié
utilizando os braços, para trabalhar a memorização e a coordenação motora das
crianças. Seguindo para o exercício de Tendu, ensinando como fazer um Tendu
Devant e trabalhando o equilíbrio no elevé. Aproveitando o exercício anterior, foi
dado continuidade com o exercício de Rond, utilizando o fondue. Encerrando a
aula com exercícios preparatórios para o salto Glissade.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 04/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Relembrar as direções e ensinar o Rond de Jambe
Descrição: Aula foi iniciada com um aquecimento, seguindo para o exercício de
Demi Plié, utilizando as três primeiras posições. Seguindo para os exercícios de
Tendu (onde foi acrescentado o flex) e Jeté, que foram trabalhados em todas as
direções, ensinando aos alunos o significado de An Croix. Encerrando a aula
ensinando o exercício de Rond de Jambe.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 11/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Relembrar as direções e ensinar o Rond de Jambe
Descrição: Devido a quantidade de faltas na aula anterior, foi repetida a
sequência de aula do dia 04/06.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 18/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Ensinar o glissade
Descrição: A aula inteira foi voltada para a preparação do exercício Glissade,
então, na sequência do demi plié e do Rond foram utilizados fondue e equilíbrio.
Encerrando a aula ensinando o salto Glissade.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 25/06
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Trabalhar a memória, coordenação motora e o Glissade
Descrição: A aula foi iniciada com aquecimentos, trabalhando um pouco de
flexibilidade, partindo, então, para os exercícios de ballet. Foram trabalhados o
demi plié associando a utlização de braços, pedindo para que os alunos
decorassem a sequência para executarem sozinhos. O exercício de tendu
seguiu utilizando todas as direções e o exercício de Rond de Jambe seguiu
trabalhando com fondue, de maneira decomposto, e depois de maneira direta.
Encerrando a aula com o exercício de glissade.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Projeto: Florescer na Música – Violoncelo
Educador Social: Pâmela Prado
Pronac 194174
Data: 01/06/2021
Tema: Continuação do documentário “Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos,
Apreciação musical : Bachianas Brasileiras No. 4 • Villa-Lobos • Berlin
Philharmonic
Objetivo: Finalizar o documentário sobre o compositor Villa Lobos. Mostrar uma
peça inteira do compositor como apreciação musical, para ilustrar tudo o que foi
ensinado sobre o compositor, incentivar os alunos a começarem a escutar peças
inteiras e não apenas trechos. Mostrar aos alunos a importância de conhecer
sobre o compositor para entender sua obra.
Descrição: Começamos a aula com o documentário “Índio de casaca” - Heitor
Villa Lobos a partir de 1:35:50, após finalizar o documentário, iniciamos o vídeo
da peça Bachianas Brasileiras No. 4 • Villa-Lobos interpretado pela Berlin
Philharmonic, para finalizar o conteúdo sobre o compositor, incentivando os
alunos a escutarem mais as peças de Villa Lobos, e relacionarem e entenderem
sua obra com sua história, suas influências, acontecimentos e personalidade.
Nessa aula, comecei a explicar a importância de conhecer e escutar as peças
inteiras, e não apenas alguns trechos.
Foto da turma:

Data da aula: 08/06/21
Objetivo: Finalizar o vídeo da Bachianas Brasileiras No.4, terceiro e quarto
movimento. Começar a passar os concertos e peças importantes para o
violoncelo aos alunos, mostrar as peças completas, com todos os movimentos,
incentivando os alunos a começarem a conhecer e escutar as peças completas.
Descrição: Iniciamos a aula com o vídeo da Bachianas Brasileiras No.4,
mostrando o terceiro e quarto movimento, tivemos um bate papo sobre o que os
alunos acharam da peça completa.
Entre os vídeos, conversamos sobre algumas curiosidades sobre os
instrumentos e partes dos instrumentos que apareciam nos vídeos.
Conversamos sobre a importância da conexão entre os músicos, sobre estudar
e

estar

prestando

atenção

em

tudo

o

que

acontece

durante

o

concerto/apresentação.
Nessa aula, demos início ao vídeo completo do Concerto No.1 De Haydn para
violoncelo, no final da aulas os alunos se manifestaram mostrando o que
acharam, que parte gostaram mais, etc...
Com esse concerto, tivemos uma interação ótima dos alunos, eles se
surpreenderam com essa peça, por ser diferente do que eles já tinham escutado,
quebrando o pensamento de que concertos são chatos.
Foto da turma:

Data da aula: 15/06/2021
Objetivo: Nessa aula vamos trabalhar com Apreciação Musical, apresentando
O concerto No.1 para violoncelo do compositor Haydn, mostrar aos alunos que
é divertido e interessante assistir a peças inteiras. Incentivar os alunos a
conhecerem o repertório do violoncelo, concertos e peças importantes. Ajudar
os alunos a criarem o hábito de assistir e apreciar concertos.
Descrição: Comecei a aula explicando sobre os concertos de Haydn para
violoncelo solo e orquestra, expliquei sobre a divisão da música em três
movimentos. Conversei com os alunos sobre a importância da consciência
corporal ao tocar, para poder conseguir tocar trechos rápidos e difíceis iguais do
concerto. No final da aula, cada aluno descreveu o que achou dos concertos, e
de cada movimento. Expliquei aos alunos a importância de conhecer o repertório
de violoncelo solo, pois um dia irão estuda-lo também. Conversamos sobre como
é importante conhecer os estilos musicais e respeitar cada um.
Foto da turma:

Data da aula: 29/06/2021
Objetivo: Apreciação Musical: Concerto No.2 para violoncelo de Haydn
Descrição: Na apreciação musical dessa aula, apreciamos o Concerto No.2
para violoncelo de Haydn. No começo da aula relembramos sobre o Concerto
No.1 assistido na aula anterior e após assistir o vídeo completo do Concerto
No.2, os alunos compartilharam suas impressões e opiniões sobre esse
concerto, e as diferenças e semelhanças que perceberam entre os dois
concertos para violoncelo de Haydn. Conversamos sobre qual dos concertos
eles gostaram mais e por quê. Os alunos também comentaram sobre os solistas,
quais eles gostaram mais, que semelhança e diferenças eles viram em questão
de postura ao tocar, forma de mão entre os violoncelistas e sobre o que
estudamos nas aulas de violoncelo.
No final da aula tivemos um bate papo sobre o que eles achavam quando
começaram a assistir concertos inteiros, e quais as impressões que eles têm
agora, e o feedback foi muito legal, pois todos falaram que passaram a gostar e
achar legal o repertório erudito, principalmente os concertos para violoncelo.
Foto da turma:

