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ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA FLORESCER DURANTE O MÊS
DE MAIO
ENTREGA PRODUTO DE LIMPEZA
A equipe do Programa Florescer Maringá distribuiu ofícios para empresas de
produtos de limpeza e higiene da cidade, solicitando doações para serem
entregues às famílias atendidas. Uma das empresas doou caixas de
detergentes, desinfetantes e álcool em gel. O objetivo da ação foi de atuar na
prevenção ao Covid-19, incentivando a higiene e cuidado pessoal e com a casa.

PROJETO DIA DAS MÃES
O “Dia das Mães” é uma data muito importante, tanto de valorização à família
enquanto instituição social, quanto de valorização à história da criança em seu
contexto familiar. Para comemorar este dia, a equipe do Programa Florescer
produziu um kit especial contendo: 1 creme hidratante produzido de forma
artesanal no programa; 2 ecopads para limpeza facial; 1 sacola de kraft decorada
com um lindo girassol e produzida também pela equipe. A lembrança foi
entregue nos pontos para que posteriormente os beneficiários entregassem às
suas mães.

PROJETO MATERIAIS PEDAGÓGICOS CONCRETOS
A equipe do Programa Florescer iniciou um novo projeto com o objetivo de
auxiliar os beneficiários nas atividades escolares neste momento de pandemia,
por meio da produção e distribuição de materiais pedagógicos concretos.
Inicialmente, foram produzidos Ábacos para a turminha dos pequenos que
estavam com dificuldades de compreender o Sistema de Numeração Decimal.
Na próxima etapa do projeto, a turma Semente 2 será contemplada. Deste modo,
o programa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento escolar de seus
beneficiários, mesmo diante do isolamento social. No total foram produzidos 21
Ábacos. O programa Florescer agradece o senhor José de Carvalho – motorista,
pelo empenho e dedicação na produção do material construído artesanalmente
peça por peça.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
PROGRAMA
Durante o mês de maio a equipe do Programa Florescer entregou várias cestas
básicas para as famílias atendidas. Parte delas foram adquiridas com dinheiro
arrecadado na Live do Professor Mário Sérgio Cortella. O programa tem se
engajado em diversas ações voltadas a arrecadação de alimentos a fim de
amenizar a sensação de insegurança alimentar entre às famílias atendidas.

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE
ATIVIDADES

Coordenadora Pedagógica: Fátima Cristina Lucas
Projeto: Amor Ágape
Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 05/05
Tema: Minha Mãe, Minha Vida
Objetivo: Refletir acerca da importância do papel da figura materna, a fim de
estimular a valorização e respeito por ela.
Descrição: A aula iniciou com a explicação sobre a origem da comemoração ao
“Dia das Mães” pela gestora do projeto. Após o diálogo, foi exposta as diferentes
virtudes que precisam existir na relação mãe e filho: Amor, Solidariedade,
Respeito, Verdade a partir de exemplos tirados das Sagradas Escrituras.
Finalizamos com uma linda declaração de amor feito pelos pequenos girassóis
a suas mamães.
Foto da turma:

Após a aula, foi postado a seguinte atividade na plataforma florescer.ga:

Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 12/05
Tema: E os Dinossauros? Reflexões a partir da cosmovisão bíblica
Objetivo: Refletir sobre o processo de criação e extinção dos dinossauros,
segundo a visão bíblica
Descrição: A aula iniciou um vídeo sobre algumas espécies de dinossauros que
já existiram. Em seguida, foram trazidas imagens de fósseis que se encontram
em diversos museus espalhados pelo mundo. Em continuidade a aula, a gestora
explicou sobre como se deu o processo de surgimento e extinção dos
dinossauros, conforme os relatos bíblicos. Os beneficiários gostaram muito do
tema e participaram de modo expressivo na aula.
Foto da turma:

Após a aula, foi postado a seguinte atividade na plataforma:

Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 19/05
Tema: Onde mora a Felicidade?
Objetivo: Refletir acerca das diferentes concepções sobre felicidade;
compreender que a felicidade se encontra nas coisas simples da vida.
Descrição: A aula iniciou com o questionamento sobre o conceito de Felicidade
para os beneficiários. Em seguida, refletimos sobre o significado de Felicidade
para diferentes sociedades em momentos históricos distintos. Em continuidade
a aula, os beneficiários puderam debater acerca do que a mídia atual traz como
felicidade, bem como sobre a falsa felicidade exposta nas redes sociais:

Foto da turma:

Para finalizar, concluímos que a felicidade verdadeira não está nas coisas e sim
nas pessoas, no ato de ajudar ao próximo, de fazer o bem, na fé. Se existe um
vazio no coração do homem, ele é do tamanho de Deus. Do mesmo modo que
existe um vazio no coração de Deus que é do tamanho do homem. Todos
gostaram do tema e foram bastante participativos na aula.
Após, foi postada a seguinte atividade na plataforma:

Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 26/05
Tema: O Poder do Perdão
Objetivo: A aula teve como objetivo refletir acerca da importância de perdoar e
pedir perdão enquanto alívio e solução à pessoa que está sentindo raiva,
ressentimento ou mágoa.
Descrição: A aula iniciou com uma dinâmica em que os beneficiários deviam
realizar diversos movimentos com uma pedrinha na mão, exemplo: bater palmas,
dar tchau, pentear os cabelos, fazer um coração. Após a dinâmica, foram
questionados sobre a experiência, como foi realizar estes movimentos
carregando certo peso? A pedrinha causou desconforto? Após o diálogo, foram
convidados a realizar os mesmos movimentos, porém, sem a pedrinha e relatar
novamente a experiência. Com esta atividade foi introduzido o tema e discorrido,

sobre o quanto a mágoa e o rancor prejudicam a vida das pessoas e podem
inclusive causar doenças como depressão, hipertensão e obesidade. Discorreuse ainda sobre as dimensões do perdão: Perdoar a si mesmo, perdoar as
pessoas, pedir perdão. Para finalizar a aula os beneficiários foram convidados a
refletir sobre tais dimensões e:


Pensar em uma situação que o faz se sentir culpado. Analisar seu papel
para que ela se fato viesse acontecer. Compreender que é um ser
humano sujeito a erros e acertos e por fim se perdoar.



Pensar em alguém que o magoou, compreender que aquela pessoa é um
ser humano sujeito a erros e acertos. Analisar o quanto esta mágoa está
prejudicando sua vida. Perdoar.



Pensar em uma situação que o fez magoar alguém, refletir sobre o quanto
suas palavras ou ações podem ter deixado a pessoa triste e desmotivada.
Pedir perdão.

Infelizmente não foi possível salvar a aula no Zoom, mas, tenho certeza que ficou
um lindo engrama na mente de todos que participaram.

PROJETO SABOR & SAÚDE
Com a saída da cozinheira, o projeto Sabor & Saúde foi interrompido na
segunda quinzena do mês de maio. Na primeira quinzena nos dedicamos
principalmente na produção de massas.

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.

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1
Data: 19/05/21
Tema: Maio Laranja – Mês de prevenção ao abuso sexual infantil
Objetivo: Trazer ferramentas aos beneficiários que os possibilitem identificar
situações de risco. Orientá-los e encorajá-los em como procurar ajuda. Esta aula
foi realizada com as turmas 1 e 2 separadamente devido a idade, com isso foi
possibilitar abordagens diferentes e proporcionar uma melhor escuta de cada
beneficiário.
Descrição: Foi discorrido o que é o abuso sexual infantil e para exemplificar
como ele pode acontecer foi realizado a leitura do livro “Não me toca, seu
boboca” (Andrea Viviana Taubman). A leitura trás a história de Ritoca que
passou uma situação de abuso. A leitura possibilitou identificar os riscos,
oferecer escuta aos beneficiários que atentamente ouviram e conversaram sobre
suas experiências de amizades, possibilitando que a educadora orientasse.
Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 2
Data: 19/05/21
Tema: Maio Laranja – Mês de prevenção ao abuso sexual infantil
Objetivo: Trazer ferramentas aos beneficiários que os possibilitem identificar
situações de risco. Orientá-los e encorajá-los em como procurar ajuda. Esta aula
foi realizada com as turmas 1 e 2 separadamente devido a idade, com isso
possibilitar abordagens diferentes e proporcionar uma melhor escuta de cada
beneficiário.
Descrição: Foi discorrido sobre o que é o abuso infantil, mostrado o “semáforo
do toque’ para que pudessem identificar melhor as partes do corpo que são
consideradas abuso. Foi realizado a leitura do livro “Não me toca, seu boboca”
(Andrea Viviana Taubman). Esta leitura possibilitou falar sobre as vivências
cotidianas que cada criança, pois muitas já saem sozinhas de casa para ir ao
mercadinho mais próximo, ir a casa de um amigo, brincar no parquinho, a
oportunidade foi de esclarecer os riscos e orientar sobre os cuidados.
Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1 e Semente 2
Data: 26/05/21
Tema: Ansiedade infantil
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. Os beneficiários puderam
participar relatando suas vivências e experiências. As atividades práticas
realizadas foram de fazer movimento em câmera lenta, como correr e conversar,
exercício de respiração

Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 3 e Semente 4
Data: 05/05/21
Tema: Especial do Dia das Mães: relacionamento materno
Objetivo: Refletir sobre o relacionamento materno nas diversas fases do
desenvolvimento, visando a compreensão saudável do relacionamento entre
pais e filhos adolescentes.
Descrição: Foi explicado brevemente sobre o desenvolvimento e surgimento da
relação mãe e filho desde a gestação, passando pelo nascimento onde o bebê
não se vê separado da mãe e vai aos poucos construindo sua identidade e se
vendo como indivíduo. No contexto da adolescência, falamos sobre essa fusão
de mãe e filho, que agora eles estão construindo sua própria identidade. A mãe
teve sua própria criação e construiu seus próprios valores e pensamentos, agora

eles estão construindo os seus próprios alicerces. Esse processo de
entendimento como seres individuais é importante, pois a partir do momento que
compreendem essa questão, começam a olhar os pais como pessoas separadas
que tem os próprios pensamentos e a respeitar a opinião, visto que não existe
mais essa fusão, são seres construindo sua individualidade e se preparando
para vida adulta. Participaram da aula falando sobre suas dificuldades na relação
materna, sobre a dificuldade de serem compreendidos, por meio dos relatos foi
possível falar sobre a construção da individualidade, do senso crítico e respeito.
Foto da turma:

Projeto: Papo de Psicóloga
Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 3 e Semente 4
Data: 12/05/21
Tema: Responsabilidade emocional
Objetivo: Esclarecer sobre como nossas ações podem refletir nos sentimentos
do outro. Escolher melhor nossas atitudes, palavras e ações de forma mais
empática, respeitosa e responsável com nossos semelhantes.

Descrição: Foi utilizado a relação do pequeno príncipe com a raposa, onde ela
o convida a cativá-la, o pequeno príncipe de forma muito responsável responde
sendo transparente e verdadeiro “...eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a
descobrir e muitas coisas a conhecer.” Ciente disto, a raposa insiste em ser
cativada, pois não havia sido cativada ainda. Eles vivem uma breve amizade
muito intensa, e quando chegou o momento da despedida a raposa chorou, mas,
compreendeu. Por meio desta relação foi possível exemplificar como o pequeno
príncipe foi muito verdadeiro e sincero a todo tempo com suas intenções,
avisando que não ficaria por muito tempo e que tinha interesse em conhecer
novos lugares e amigos, falou também da sua relação com a rosa. A raposa
sabia que esse momento de despedida chegaria, por isso mesmo triste
compreendeu, e guardou os sentimentos vivenciados daquela amizade. Através
da atitude do pequeno príncipe foi possível falar sobre como podemos ser
sinceros e verdadeiros com as pessoas que nos relacionamos, ter empatia e
viver cada momento com amor de forma única.
Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 04/05/21
Tema: Introdução Proatividade
Objetivo: Finalizar a entrega das atividades referente ao tema “A arte de falar
em público” e introduzir o tema pró atividade.
Descrição: foi realizada a apresentação da última atividade do tema “a arte de
falar em público”, onde puderam colocar em prática o conhecimento adquirido.
Apresentaram um texto criado onde as educadoras puderam orientar sobre os
pontos importantes observados. Como introdução ao tema pró atividade foi
falado sobre gestão de tempo, organização pessoal e iniciativa.
Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 11/05/21
Tema: Gestão de tempo
Objetivo: orientar como gerir o tempo de forma produtiva, conhecer seus
objetivos e por meio de uma atividade conhecer as formas que estão planejando

realizá-los.
Descrição: nesta aula foi falado sobre a importância do tempo em nossas vidas,
como ele se trata de um bem que não podemos controlar, que quando não
conseguimos geri-lo isso gera uma frustação e conflitos internos e como
podemos usá-lo de forma dequada. Foi mostrado um vídeo feito pelo Sebrae por
Evandro Mazuco, com dicas de como gerenciar o tempo. Após essas reflexões,
cada um falou um pouco sobre sua rotina e em como utilizam seu tempo. Desta
forma, foi possível avaliar a qualidade das atividades desenvolvidas do dia-a-dia
por eles e orientá-los para uma melhor pró-atividade.
Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 18/05/21
Tema: Pró atividade
Objetivo: compreender o que é pró atividade e como podemos aplicar no dia a
dia.
Descrição: a importância de gerir o tempo de forma adequada, como exemplo
foi mostrado algumas sugestões de organização como planners e lembretes de
acompanhamento. Foi realizado uma atividade como prática de organização e
planejamento, cada um disse seu objetivo ou sonho no chat privado da

educadora e depois todos juntos fizemos um levantamento das possibilidades
de execução, o que pode ser feito de imediato e a longo prazo. Por meio desta
atividade, foi possível compartilhar ideias com o grupo e dar sugestões.
Foto da turma:

Projeto: Pré-aprendizagem
Educadoras: Gislayne Lobo e Fátima Cristina
Data: 25/05/21
Tema: Pró atividade
Objetivo: realizar a apresentação do líder do tema de pró atividade e falar sore
a atividade que será realizada em alguns setores da Transpanorama.
Descrição: A atividade designada ao líder foi de responder algumas perguntas
com o grupo referente ao tema da Comunicação, foi criado uma sala simultânea
onde o líder coordenou a equipe que deveriam juntos responder “Quais a
dificuldade em se comunicar?” e “O que é importante na comunicação?”, para
isso foi dado o tempo de 7 minutos. Ao retornarem na sala com as educadoras
o líder do tema, Josué, relatou a opinião de todos sobre as maiores dificuldades
na comunicação do grupo. As educadoras puderam avaliar as dificuldades e
orientá-los. Em seguida, foi discorrido sobre a atividade que será realizada em
alguns setores da Transpanorama. Foi falado sobre como surgiu as primeiras
reflexões na filosofia e como hoje podemos provocar indagações que provoquem

questionamentos internos nas pessoas. Para isso, também foi trazido exemplos
de mensagens e perguntas questionadoras que provoquem insights e
inspirações para mudanças positivas.
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 Nuno:


Dia 07/05



Dia 21/05

Atendimento João Vitor:


Dia 07/05

Atendimento Henrique:


11/05



21/05

Atendimento Josué:


11/05



Dia 20/05

Atendimento Davi:


21/05

Atendimento Heloisa:


Dia 19/05

Atividade material concreto
Projeto: Papo de Psicóloga

Educadora: Gislayne Lobo
Turma: Semente 1
Atividade: Tubo Sensorial da Calma
Objetivo: promover sentimentos de calma e relaxamento, diminuindo sintomas
de ansiedade, além de desenvolver a concentração e criatividade.
Descrição: o projeto papo de psicóloga tem como objetivo refletir sore temas
relacionados ao desenvolvimento emocional dos beneficiários, ansiedade,
medos e conflitos da infância. Esta atividade busca promover uma ferramenta
para os momentos em que a criança se sentir ansiosa e proporcionar o
desenvolvimento de sentimentos de calma. Podendo ser usado na hora de
dormir para promover relaxamento, durante a leitura de um livro, em momentos
de brincadeiras do dia a dia, em situações que a criança se sentir ansiosa. Para
isso, foi preparado 1 tubo, 1 saquinho com cola glitter, 1 saquinho com glitters
de estrelinhas coloridas e 1 cartão explicativo com o objetivo da atividade e o
modo de fazer. Também foi gravado um vídeo pela educadora orientando sobre
o tubo, como montar e em que situações pode ser utilizado.
Foto:

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo
Redes Socias
Publicação 01/05/21, dia do trabalhador:

Publicação 04/05/21, sobre aula do projeto conscientização para vida, falando
sobre maio amarelo mês de conscientização sobre segurança no trânsito:

Dia 06/05/21, publicação da aula em homenagem ao dia das mães:

Dia 07/05, vídeo com entrega das lembranças do dia das mães:

Dia 13/03, publicação de fotos referente a ação dos Kits de limpeza:

Dia 14/05, publicação referente ao dia do assistente social:

Dia 17/05 publicação com depoimento de beneficiário participante do projeto de
música:

Dia 18/05, publicação referente ao projeto de reforço escolar:

Dia 20/05, publicação em homenagem ao dia do pedagogo:

Dia 21/05, publicação sobre projeto de material concreto entregue aos
beneficiários da turma semente 1:

Dia 24/05, publicação referente a entrega do material concreto do projeto papo
de psicóloga:

Dia 25/05, publicação sobre o projeto papo de psicóloga com o tema maio
laranja, mês de enfrentamento a violência sexual infantil:

Dia 26/05, publicação sobre aula de violino e sobre projeto Ágape:

Dia 27/05, publicação de tbt sobre projeto de música:

Dia 28/05, dia internacional do brincar:

Dia 31/05, postagem referente aos aniversariantes do mês e vídeo com bom dia
das crianças:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data: 03/05/21
Tema: Educação no Trânsito
Objetivo: Compreender o que é educação no trânsito; despertar a atenção para
os cuidados que devem ser tomados no trânsito; perceber a importância de se
respeitar a sinalização; identificar os símbolos utilizados para sinalizar as vias
públicas.
Descrição: Iniciamos a aula falando sobre os objetivos da mesma e a
compreensão de que todos nós fazemos parte do trânsito e não apenas os
veículos que pelas ruas circulam. Diante disso, discutimos sobre os meios de
segurança, prudência, atenção e consciência necessária para circularmos todos
com proteção e confiança. As crianças foram participativas, compartilharam
vários relatos a respeito e demonstraram terem internalizado tudo o que foi
proposto com esta aula. É uma turma muito inteligente e interessada.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data: 03/05/21
Tema: Preconceito Racial
Objetivo: Reconhecer a existência do preconceito e da discriminação em
relação aos negros na sociedade brasileira, conscientizando-se da necessidade
de transformar esta realidade; propor ações para a denúncia e o impedimento
de práticas de discriminação geradas pelo preconceito em relação aos negros
na sociedade brasileira.
Descrição: Iniciamos a aula falando sobre os objetivos em se refletir sobre o
tema junto a definição da palavra Preconceito. Em seguida, analisamos a letra
da música “A mão da limpeza” afim de debatermos os ditados incorporados na
sociedade pejorativos e ofensivos aos negros. Os adolescentes foram
participativos e atentos durante todo momento.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data: 17/05/21
Tema: Gentileza
Objetivo: Compreender a importância da boa convivência em diversos
ambientes; Analisar a gentileza na escola como estratégia para melhorar as
relações com as pessoas; Conhecer os benefícios da gentileza para nossa
saúde.
Descrição: Iniciamos a aula com um vídeo para que as crianças pudessem
perceber premeditadamente o assunto e refletir sobre o conteúdo do mesmo.
Durante a aula, a turma deu um show de compreensão, demonstrando grande
satisfação com o tema abordado e com a aula em si. Ao final relataram estar
bastante felizes e empolgados em praticar o valor discutido.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data: 17/05/21
Tema: Educação no Trânsito
Objetivo: Compreender o que é educação no trânsito, despertar a atenção para
os cuidados que devem ser tomados no trânsito, perceber a importância de se
respeitar a sinalização, identificar os símbolos utilizados para sinalizar as vias
públicas
Descrição: Iniciamos a aula falando sobre os objetivos em se refletir sobre o
tema junto a sua importância, e a relevância em compreender que mesmo como
pedestres, fazem total parte do trânsito e necessitam circular em segurança.
Falamos sobre as medidas corretas a serem tomadas em várias situações. Os
adolescentes também puderam contribuir com seus relatos de experiências,
deixando a aula muito mais interessante e interativa. A turma realmente estava
empolgada com o assunto, o que faz com que todos os objetivos tenham sido
alcançados de maneira muito positiva.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data: 24/05/21
Tema: Obesidade Infantil
Objetivo: Dimensionar o problema da obesidade infantil na atualidade;
identificar fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade infantil; explicar
as possíveis consequências, em termos físicos e psicológicos, da obesidade
infantil.
Descrição: A aula iniciou com a educadora refletindo sobre o tempo frio, onde a
maioria das pessoas sentem necessidade em comer mais, trazendo consigo a
probabilidade de adquirir peso, sem se dar conta. A partir disso, com as
respostas das crianças, introduziu o tema, falando sobre os malefícios que a má
alimentação, junto a outros fatores causam em nossa saúde, prejudicando a vida
de várias crianças mundo a fora. Foi possível perceber o quanto algumas
crianças ficaram pensativas, e se reconhecendo durante os vídeos, as imagens,
e a aula em si. Puderam compartilhar experiências, expor dúvidas e acrescentar
opiniões de hábitos saudáveis. Com isso, a aula foi produtiva, alcançando todos
os objetivos propostos.

Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data: 24/05/21
Tema: Alimentação Saudável
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: Iniciamos a aula falando sobre os motivos pelos quais nos
alimentamos, o conceito de nutrição, a origem e função dos alimentos em nosso
organismo e nossa saúde. A turma se mostrou muito atenta e interessada ao

tema, realizando várias anotações, questionamentos e participando com
depoimentos sobre suas experiências, seus medos e conflitos com a
alimentação. O tema terá sequência durante as próximas semanas.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 1
Data: 31/05/21
Tema: Obesidade Infantil II
Objetivo: Dimensionar o problema da obesidade infantil na atualidade;
identificar fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade infantil; explicar
as possíveis consequências, em termos físicos e psicológicos, da obesidade
infantil.
Descrição: A educadora relembrou com a turma abordagens importantes da
aula anterior, contou a eles que existe um dia de combate a obesidade infantil,
03 de Junho, Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil e após

discutirem sobre a importância dessa data e os benefícios de uma vida saudável,
apresentou-lhes a história: A Cesta de Dona Maricota. As crianças adoraram, se
mostraram muito felizes e conscientes ao tema.
Foto da turma:

Educadora Social: Bruna Thaís Gonçalves
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 4
Data: 31/05/21
Tema: Alimentação Saudável
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: Iniciamos a aula falando sobre a importância de cada uma das
refeições, onde os adolescentes puderam refletir sobre a falta de rotina que se
encontram no momento, onde comem de forma exagerada, em qualquer horário,
prejudicando assim sua saúde como um todo. Esse foi um tema que gerou
espanto em muitos, por usarem de atitudes impulsivas sem pensar, e não se
darem conta assim, dos danos que estão causando a si próprios. Todos puderam
participar, relatar e questionar sobre o assunto, fazendo com que os objetivos da
aula fossem todos alcançados.
Foto da turma:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Bruna Thaís Gonçalves
Turmas: 1 e 4
Data: 06/05/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 09:00 – 11:00
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, Educação Física e Português. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória. João é uma criança muito animada, inteligente
e dedicada em suas atividades.
Foto da aula:

Data: 06/05/21
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. Ana é muito dedicada, dinâmica e inteligente.
Foto da aula:

Data: 06/05/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: DAVI ALVES
Período: 15:15 – 17:15
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi, a
fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as lições de
Ciências, História e Geografia. As propostas do dia foram concluídas de forma
satisfatória. Davi é uma criança muito esperta, animada e inteligente.
Foto da aula:

Data: 07/05/21
Tema: Atendimento individual
Beneficiário: JOÃO MIGUEL RENZI
Período: 09:50 – 11:50
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 Matemática, Ciências e História. As propostas do dia foram concluídas
de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 07/05/21
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 Inglês, Geografia e Educação Física. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 14/05/21
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 Matemática e Inglês. As propostas do dia foram concluídas de forma
satisfatória.
Foto da aula:

Data: 19/05/21
Tema: Atendimento individual - Presencial
Beneficiário: DAVI ALVES
Período: 08:00 – 09:40
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi, a
fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as lições de
Inglês, Arte e Educação Física. As propostas do dia foram concluídas de forma
muito satisfatória, presencialmente o beneficiário se mostra mais focado e
interessado, fazendo com que as atividades façam ainda mais sentido a sua
aprendizagem.

Data: 19/05/21
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 Inglês, Geografia e Educação Física. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória.

Foto da aula:

Data: 19/05/21
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 Língua Portuguesa, junto a interpretação e a produção de texto. As
propostas do dia foram concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 20/05/21
Tema: Atendimento individual - Presencial
Beneficiário: DAVI ALVES
Período: 08:00 – 09:40
Objetivo: Auxiliar na realização das atividades escolares
Descrição: Foi atendido no dia de hoje com reforço online o beneficiário Davi, a
fim de auxiliá-lo nas suas atividades da escola. Realizamos juntos as lições de
Português e Matemática. As propostas do dia foram concluídas de forma muito
satisfatória.

Data: 20/05/21
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 iniciamos Português. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 20/05/21
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 Matemática e Inglês. As propostas do dia foram concluídas de forma
satisfatória.
Foto da aula:

Data: 21/05/21
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 História, Ciências e Educação Física. As propostas do dia foram
concluídas de forma satisfatória.
Foto da aula:

Data: 21/05/21
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 Geografia, Inglês e Arte. 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: 03/05/2021
Tema: Educação no trânsito
Objetivo: Compreender o que é educação no trânsito, despertar a atenção para
os cuidados que devem ser tomados no trânsito, perceber a importância de se
respeitar a sinalização, identificar os símbolos utilizados para sinalizar as vias
públicas
Descrição: A educadora iniciou a aula explanando o tema e falando sobre a
importância do assunto, e dos cuidados no trânsito, mesmo sendo pedestre. Em
seguida, realizou os questionamentos e deixou que os beneficiários falassem,
no geral, eles foram participativos e contribuíram com a aula contando suas
opiniões e experiências, para finalizar a educadora mostrou 2 placas de trânsito
e explicou seu significado para o conhecimento dos alunos. Os beneficiários
foram bastante participativos, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data: 17/05
Tema: Gentileza
Objetivo: Compreender a importância da boa convivência em diversos
ambientes, analisar a gentileza na escola como estratégia para melhorar as
relações com as pessoas, conhecer os benefícios da gentileza para nossa
saúde.
Descrição:
A aula foi sobre gentileza, e se iniciou com a educadora lembrando sobre ligar
as câmeras e se organizar para a aula, já dentro do tema, a aula começou com
o significado do termo “Gentileza” e exemplos sobre como praticar isso no
cotidiano. Em seguida realizou os questionamentos e deu voz aos alunos, para
que eles falassem sobre seu ponto de vista e apresentassem suas respostas e
opiniões sobre o tema. Na sequência, apresentou 2 vídeos que retratavam
melhor o assunto da aula, e finalizou explicando os benefícios de se praticar a
gentileza. Os beneficiários foram participativos e aparentemente gostaram do
tema, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data: 24/05/2021
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 se iniciou com a explanação da educadora sobre o tema,
explicou sobre cada fase da vida, como cada fase é caracterizada, suas
vantagens e desvantagens. Em seguida leu o poema “Passos” e deu voz aos
alunos, os beneficiários participaram durante toda a aula, realizaram
questionamentos e mostraram seus pontos de vista sobre o assunto,
aparentemente gostaram do tema, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data: 31/05
Tema: A vida adulta- o “medo” de crescer
Objetivo: Compreender que crescer e evoluir é necessário, aprender mais sobre
a vida adulta, refletir sobre quem querem ser quando adultos.
Descrição: A aula se iniciou com a educadora falando um pouco sobre a fase
adulta,

explicando

sobre

o

“medo

de

crescer”

juntamente

com

as

responsabilidades desta fase tão “curiosa” para os beneficiários. Em seguida,
falou sobre vantagens e desvantagens de cada fase, e finalizou com a música
“Era uma vez”, para que os alunos refletissem sobre o tema, a educadora
realizou questionamentos e explicou o significado da música. Os beneficiários
foram bastante participativos, realizaram questionamentos e apresentaram seu
ponto de vista, desta forma os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Educadora Social: Anny Caroline Botelho
Projeto: Conscientização para a Vida
Turma: Semente 3
Data: 03/05/2021
Tema: Homofobia
Objetivo: Compreender que toda pessoa possui direito a educação, aprender o
conceito de homofobia, ter consciência e reconhecer todos os seres humanos
como iguais, independente de suas escolhas e orientação sexual.
Descrição: A educadora iniciou a aula indagando o tema, explicando sobre o
assunto e apresentando dados e formas as quais a homofobia se manifesta. Em
seguida mostrou um vídeo de propaganda e realizou questionamentos com os
alunos, para que eles refletissem sobre o tema e sobre a propaganda. A aula foi
finalizada com um vídeo contendo relatos de pessoas homossexuais. Os
beneficiários João Gabriel e Lavínia foram bastante participativos, desta forma
os objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data: 17/05
Tema: Educação no trânsito
Objetivo: Despertar para a necessidade do cumprimento de regras no trânsito
e conhecer o funcionamento delas.
Descrição: A aula se iniciou com a educadora explanando o tema e falando
sobre a importância do mesmo e como surgiram os sinais de trânsito, na
sequência explicou sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e deu
dicas de como se cuidar melhor neste ambiente. Em seguida, passou a música
“De passagem” do cantor Lenine, para ilustrar melhor o tema. Finalizou com a
explicação de uma atividade para a próxima aula. Os beneficiários foram
participativos, aparentemente gostaram do tema, desta forma os objetivos foram
atingidos.
Foto da turma:

Data: 24/05/2021
Tema: Alimentação saudável
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 se iniciou com a educadora explicando a importância de se
alimentar, o significado de nutrir, dizendo sobre as particularidades das pessoas.
Em seguida, falou sobre o profissional nutricionista, fez uma breve dinâmica
sobre alimentação, para que as crianças respondessem, explicou também sobre
a origem dos alimentos, e finalizou com um episódio da série “Quilos mortais”,
para conscientizar os beneficiários sobre o tema. Houve bastante participação,
de quase todos os alunos, aparentemente gostaram do tema, desta forma os
objetivos foram atingidos.
Foto da turma:

Data: 31/05
Tema: Alimentação saudável II
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 a alimentação do cotidiano, como café da manhã, almoço e jantar. A
educadora falou da importância de fazer toda a alimentação do dia, de forma
nutritiva e da forma que o corpo precisa, explicou a importância de cada refeição
assim como deu exemplos de alimentos possíveis em cada refeição. Em seguida
ouviu os beneficiários, que apresentaram suas opiniões e experiências com o
tema, e finalizou com o vídeo sobre um relato de uma jovem que apresentou o
quadro de distúrbios alimentares. 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:

Projeto: Apoio à Escolarização
Educadora: Anny Caroline
Turmas: 2 e 3
Data: 05/05
Tema: Reforço escolar
Objetivo: Auxílio nas atividades escolares
ATENDIMENTO: RAFAELLA

A aula ocorreu em 2 momentos, devido a aula do Florescer, a beneficiária
conseguiu concluir as atividades dessa apostila de português, ainda apresenta
dificuldade na leitura de letra cursiva e na interpretação dos enunciados, porém
estamos trabalhando. Porém, é bastante esforçada e gosta de realmente
compreender o conteúdo estudado, desta forma os objetivos foram concluídos.

06/05/2020
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A aula foi de 1:30 devido a entrega do presente das mães, a beneficiária precisa
de auxílio para realizar as atividades, as do dia foram de português. Ela lê bem
para a idade, porém apresenta dificuldade em interpretação algumas vezes, é
bastante produtiva e atenciosa, procura aprender realmente com as atividades,
desta forma os objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: FELIPE

O beneficiário apresentou-se desconcentrado a primeiro momento, porém,
conseguiu ter foco, conseguimos finalizar as atividades enviadas. O aluno
apresenta certa dificuldade na interpretação das atividades, porém apresenta
certa autonomia e consegue realizar algumas coisas sozinho, desta forma os
objetivos foram atingidos.
07/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A beneficiária precisa de auxílio para realizar as atividades, as do dia foram de
português, e matemática. Ela lê bem para a idade, porém apresenta dificuldade
em interpretação algumas vezes, é bastante produtiva e atenciosa, procura
aprender realmente com as atividades, desta forma os objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL: RAFAELLA

A beneficiária conseguiu concluir as atividades das apostilas de matemática e
história, ainda apresenta dificuldade na leitura de letra cursiva e na interpretação
dos enunciados, porém estamos trabalhando. Porém, é bastante esforçada e
gosta de realmente compreender o conteúdo estudado, desta forma os objetivos
foram concluídos.
12/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: FELIPE GABRIEL

O beneficiário precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta maior
dificuldade em matemática, porém tem mostrado constante progresso em todas
as disciplinas, apresenta boa leitura para a idade. Vem apresentando também
grande autonomia para realizar as atividades, já consegue realizar grande parte
das disciplinas sozinho, apenas com o apoio da educadora, desta forma os
objetivos foram atingidos.
13/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: FELIPE GABRIEL

O beneficiário precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta maior
dificuldade em matemática, porém tem mostrado constante progresso em todas
as disciplinas, apresenta boa leitura para a idade. Vem apresentando também
grande autonomia para realizar as atividades, já consegue realizar grande parte
das disciplinas sozinho, apenas com o apoio da educadora, desta forma os
objetivos foram atingidos.

14/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A beneficiária precisa de auxílio para realizar as atividades, as do dia foram de
português, e matemática. Ela lê bem para a idade, porém apresenta dificuldade
em interpretação algumas vezes, é bastante produtiva e atenciosa, procura
aprender realmente com as atividades, vem mostrando certa autonomia para
realizar as atividades, desta forma os objetivos foram atingidos.
20/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta certa
dificuldade em leitura e interpretação, porém se esforça para compreender.
Realizamos atividades de português e matemática, a aluna aprende fácil e
consegue realizar as atividades sem grandes obstáculos, desta forma os
objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA LOPES

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta certa
dificuldade em matemática, e não mostra tanta autonomia para realizar as
atividades, porém, procura aprender e compreender todas os assuntos e
atividades. Realiza as atividades de forma bem-feita e esforçada, desta forma,
os objetivos foram atingidos.

21/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: RAFAELLA PEGORARO

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta certa
dificuldade em leitura e interpretação, porém se esforça para compreender.
Realizamos atividades de português e matemática, a aluna aprende fácil e
consegue realizar as atividades sem grandes obstáculos, desta forma os
objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta certa
dificuldade em matemática, e não mostra tanta autonomia para realizar as
atividades, porém, procura aprender e compreender todas os assuntos e
atividades. Realiza as atividades de forma bem-feita e esforçada, desta forma,
os objetivos foram atingidos.

26/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta certa
dificuldade em matemática, e não mostra tanta autonomia para realizar as
atividades, porém, procura aprender e compreender todas os assuntos e
atividades. Nesta aula mostrou mais autonomia e conseguiu realizar todas as
atividades sozinha. Realiza as atividades de forma bem feita e esforçada, desta
forma, os objetivos foram atingidos.
27/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: RAFAELLA

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta dificuldade
em leitura e interpretação, porém vêm mostrando melhora, com a prática da
leitura durante as atividades. A aluna mostra certa autonomia para realizar
algumas atividades, é bastante atenciosa e busca realmente aprender com cada
aula, desta forma os objetivos foram atingidos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ANA CLARA

A beneficiária apresenta certa dificuldade em matemática, porém consegue
realizar as outras atividades com autonomia. A parte de interpretação das
questões está sendo trabalhada, e a aluna apresenta constante progresso, ela
busca compreender realmente as atividades, desta forma os objetivos foram
atingidos.

28/05/2021
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: RAFAELLA

A beneficiária precisa de auxílio nas atividades da escola, apresenta dificuldade
em leitura e interpretação, porém vêm mostrando melhora, com a prática da

leitura durante as atividades. A aluna mostra certa autonomia para realizar
algumas atividades, é bastante atenciosa e busca realmente aprender com cada
aula, desta forma os objetivos foram atingidos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL: ANA CLARA

A beneficiária apresenta certa dificuldade em matemática, porém consegue
realizar as outras atividades com autonomia. A parte de interpretação das
questões está sendo trabalhada, e a aluna apresenta constante progresso, ela
busca compreender realmente as atividades, desta forma os objetivos foram
atingidos.

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 1 e 2
Data: 07/05
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: 14/05
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Ensinar o Grand Battement e o Grand Jeté
Descrição: Durante a aula foram realizados exercícios de alongamentos,
forçando um pouco mais a flexibilidade, e relembrando alguns exercícios
realizados em aulas anteriores, como o demi plié nas 3 primeiras posições dos
pés e o Pas de Chat com braço. Seguindo para o último momento da aula, em
que foram ensinados os passos do Grand Battement e do Grand Jeté.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Data: 21/05
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Ensinar Tendu e o Jeté
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 ensinados dois passos novos: o Tendu e o
Jeté. As crianças aprenderam sem muita dificuldade.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Data: 28/05
Tema: Iniciação ao Ballet
Objetivo: Ensinar Temps Lie e transferência de peso.
Descrição: Aula foi iniciada com um aquecimento rápido, seguindo para os
exercícios de ballet. Repetimos a sequência de demi plié da aula passada,
utilizando as três primeiras posições dos pés, trabalhamos o Tendu a la second,
incrementando o flex. Após isso, foram ensinados o Temps Lie, por meio da
brincadeira do “sim, capitão” e a transferência de peso de um lado para o outro.
Com a turma 02 foi possível ensinar, também, o Skip. A turma 01 encerrou a
aula com uma brincadeira de estátua.
Foto da turma:
Turma 1:

Turma 2:

Projeto: Dança Criança
Educadora Social: Mariana Casagrande
Turmas: Sementes 3 e 4
Data: 07/05
Tema: Alongamento, fortalecimento e iniciação à pequenos saltos
Objetivo: Trabalhar exercícios de fortalecimento dos músculos e ensinar o
Changement e o Pas de Chat.
Descrição: Seguindo com a sequência de pequenos saltos, a aula de hoje foi
destinada a ensinar o Changement, um salto que envolve troca de pernas, e o
Pas de chat. Os alunos desenvolveram bem as atividades, sendo possível
ensinar o Pas de Chat já com uso de braços.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 14/05
Tema: Alongamento, fortalecimento e iniciação à pequenos saltos
Objetivo: Ensinar o Grand Battement e o Grand Jeté
Descrição: Durante a aula foram realizados exercícios de alongamentos,
forçando um pouco mais a flexibilidade, e relembrando alguns exercícios
realizados em aulas anteriores, como o demi plié nas 3 primeiras posições dos
pés e o Pas de Chat com braço. Seguindo para o último momento da aula, em
que foram ensinados os passos do Grand Battement e do Grand Jeté.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 21/05
Tema: Alongamento, fortalecimento e iniciação à pequenos saltos
Objetivo: Ensinar o Grand Battement e o Grand Jeté
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. Durante o exercício de Tendu foram ensinadas
as direções: Devant (a frente), a la second (ao lado) e Derrière (atrás); sendo
utilzadas as direções Devant e a la second no exercício. Depois foi ensinado o
passo Jeté. Encerrando a aula com um relaxamento.
Foto da turma:
Turma 3:

Turma 4:

Data: 28/05
Tema: Alongamento, fortalecimento e iniciação à pequenos saltos
Objetivo: Trabalhar as direções, inclusive derrière; Ensinar o couppé
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 ao relevé e ao elevé, exemplificando a diferença entre os
dois. A seguir, foram relembradas as direções: devant, derriére e a la second; e
ensinado o Tendu endehor em todas elas. Encerrando a aula com jeté e
ensinando a transferência de peso. Com a turma 4 foi possível ensinar o couppé
e o jeté utilizando o couppé.
Foto da turma:

Turma 3:

Turma 4:

Projeto: Florescer na Música – Violoncelo
Educador Social: Pâmela Prado
Pronac 194174
Data: 04/05
Tema: Apreciação Musical, e continuação do documentário sobre o compositor
Heitor Villa Lobos
Objetivo: Mostrar a importância de conhecer a vida, personalidade e vivencias
dos compositores, para entender o que eles queriam passar com suas
composições.
Descrição: Iniciamos a aula com três vídeos de apreciação musical... o primeiro
escolhido pela aluna Maria Eduarda, que escolheu sua música preferida tocada
no violoncelo, os outros dois vídeos foram com composições de Heitor Villa
Lobos, para incentivar os alunos a conhecerem esse importante compositor
brasileiro, e a associar aos fatos do documentário.Durante os vídeos de
apreciação musical, a aluna Maria Eduarda interagiu bastante, expondo o que
lembrava e sentia ao ouvir cada trecho das músicas do compositor. Continuamos
o documentário do minuto 11 ao 19:19 minutos, onde conta sobre quando ele
nasceu, sua personalidade quando era criança, suas bagunças de criança, fatos
marcantes na sua vida e como iniciou os estudos musicais.
Foto da turma:

Data: 11/05
Tema: Documentário “Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos;
Objetivo: Relação da situação da época, conflitos, doenças, dificuldades e
experiências do

compositor que afetaram

e influenciaram

nas suas

composições.
Descrição: Continuação do documentário Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos
a partir dos minutos 19:19 ao minuto 43:47. Durante os fatos mostrados sobre a
personalidade do compositor, alguns alunos se identificaram com manias e
formas de pensar. Bate papo sobre o documentário, opiniões e impressões dos
alunos sobre essa fase da vida do compositor. Finalizamos a aula com uma foto
da turma.
Foto da turma:

Data: 18/05
Tema: Documentário “Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos;
Objetivo: Continuar o documentário sobre o compositor Heitor Villa Lobos.
Nesse pedaço do documentário, vemos a importância de saber lidar com as
críticas negativas, e usa-las para evoluir e não desistir dos nossos planos,
sonhos.

Descrição: Continuação do documentário Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos
a partir dos minutos 43:47 a 1:02:21h.
No começo da aula relembramos o que já tínhamos visto do documentário, os
alunos falaram sobre o que lembravam e sobre o que estão achando da história
do compositor. Em seguida, continuamos a ver o vídeo do documentário, e
durante o vídeo fui fazendo pausas para comentar algumas situações
importantes e para que os alunos interagissem, tirassem dúvidas, fizessem
questionamentos.
Foto da turma:

Data: 25/05
Tema: Continuação do documentário “Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos;
Objetivo: Terminar de passar o documentário sobre o compositor brasileiro
Heitor Villa Lobos, para que os alunos conheçam sua história e importância para
a música erudita. Mostrar aos alunos a personalidade do compositor, e as suas
vivências, acontecimentos marcantes, fatos da época, e como isso influenciou
nas suas composições.
Descrição: Continuação do documentário “Índio de casaca” - Heitor Villa Lobos
a partir de 1:02:21hr a 1:35:50hr.

Foto da turma:

