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PROJETO: FLORESCER EAD

Em virtude do covid-19 o Programa Florescer Maringá teve suas atividades canceladas no dia
19/03. Neste dia já ficou definido que retomaríamos o projeto da Plataforma de Educação a
Distância iniciado em meados de 2019, visando acompanhar nossos beneficiários que estariam em
isolamento social. Assim, o professor de Informática junto à coordenação iniciou a instalação,
configuração e personalização da plataforma Moodle, para ensino a distância dos beneficiários, tais
atividades levaram cerca de 07 dias para serem finalizadas e as primeiras tarefas foram postadas
no dia 26/03.
Enquanto a plataforma estava sendo configurada, a coordenação iniciou também o processo
de capacitação da equipe que não possuía experiência com aulas online. Deste modo, foi criado
um grupo de WhatsApp intitulado “Florescer EAD” para facilitar a comunicação e postar os primeiros
direcionamentos. A primeira postagem feita pela coordenação teve como objetivo conscientizar os
profissionais da importância da plataforma e buscar o engajamento de todos:
Bom dia a todos. Este grupo foi criado para que possamos passar as informações
sobre a nova plataforma EAD do Florescer. Primeiramente gostaria de parabenizar
o professor Jean pela agilidade na construção da plataforma. Ela será fundamental
para que possamos acompanhar as crianças, ainda que seja de modo virtual. É muito
importante a dedicação de todos nós neste projeto, pois, para as crianças a famílias
pode significar a continuação e até aprofundamento da aprendizagem neste
momento em que as escolas não estão atendendo. Significa também acolhimento
neste momento de isolamento social. Sabemos que muitas das nossas crianças
sofrem com depressão e outros problemas, a plataforma pode ajudar nesta parte
também. Já para nós da equipe pedagógica, significa a capacidade de criar
estratégias de aprendizagem e acompanhamento diante de crises.

A capacitação iniciou com a disponibilização de dois vídeos com conteúdos sobre a utilização
da plataforma moodle e suas principais ferramentas. Os vídeos buscavam diferenciar o que são
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“Atividades” e “Recursos”, esclarecendo que a primeira traz a possibilidade de interação entre
alunos e professores, como por exemplo, os fóruns, já a segunda diz respeito a postagem de
conteúdos fixos, como por exemplo arquivos em PDF, Vídeos e URL. As Atividades e Recursos do
moodle aprendidos foram:
Base de dados: O módulo de atividade Base de Dados permite aos participantes criar, manter e
pesquisar uma coleção de itens. Os tipos de campo incluem caixa de seleção, botões de rádio,
menu dropdown, área de texto, URL, imagem e arquivo enviado. Os itens também podem ser
avaliados por professores ou estudantes. Atividades de base de dados tem muitos usos, como um
acervo colaborativo de links da web, livros, resenhas de livros, referências de jornal etc. Para exibir
fotos, cartazes, sites ou poemas criados por estudantes para comentários e revisões em pares.
Chat: O módulo de atividade chat permite que os participantes possam conversar em tempo real.
A conversa pode ser uma atividade de uma só vez ou pode ser repetida na mesma hora todos os
dias ou todas as semanas. Sessões de chat são salvas e podem ser disponibilizadas para que
todos possam visualizar ou restritas a usuários com a capacidade de visualizar os logs de sessão
do chat. Chats são especialmente úteis quando um grupo de bate-papo não é capaz de se encontrar
cara-a-cara, como: Reuniões regulares dos estudantes participantes de cursos online para que
possam compartilhar experiências com outros no mesmo curso, mas em um local diferente, um
estudante temporariamente impossibilitado de comparecer pessoalmente conversar com seu
professor para acompanhar o trabalho.

Escolha: O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e especificar opções de
múltiplas respostas. Uma atividade de escolha pode ser usada como uma pesquisa rápida para
estimular reflexão sobre um tópico; para testar rapidamente a compreensão dos estudantes; para
facilitar a tomada de decisões do estudante, por exemplo, permitindo os estudantes votarem em
uma direção para o curso.
Ferramenta externa: O módulo de atividade ferramenta externa permite aos estudantes interagir
com os recursos de aprendizagem e atividades em outros sites. Por exemplo, uma ferramenta
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externa pode fornecer acesso a um tipo de atividade nova ou materiais de aprendizagem de uma
editora.

Fórum: O módulo de atividade fórum permite que participantes tenham discussões assíncronas, ou
seja, discussões que acontecem durante um longo período. Fórum tem muitas utilidades, como um
espaço social para os estudantes se conhecerem; anúncios sobre o curso (usando um fórum de
notícias com assinatura forçada); para discutir conteúdos do curso ou os materiais para leitura; para
continuar online uma discussão iniciada em sala de aula; para discussões entre os professores;
uma área de suporte um-para-um para comunicações particulares entre professor e estudante; para
atividades de extensão, por exemplo "brainstorms" para estudantes sugerirem e avaliarem ideias.

Glossário: O módulo de atividade de glossário permite aos participantes criar e manter uma lista de
definições, como um dicionário, ou coletar e organizar recursos ou informações, tais como: um
banco colaborativo de termos chaves; um espaço "apresente-se" onde novos estudantes adicionam
seus nomes e informações pessoais; centralização de dicas ou melhores práticas sobre algum item;
uma área de compartilhamento de vídeos, imagens ou arquivos de som como recurso de revisão
de fatos a serem lembrados.

Lição: Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela consiste em um certo
número de páginas. Cada página, normalmente, termina com uma questão e uma série de
possíveis respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo estudante, ou ele passa para a
próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. A navegação através da lição pode
ser direta ou complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material que está sendo
apresentado.

Tarefa: O módulo de atividade permite a atribuição de um professor para comunicar tarefas,
recolher o trabalho e fornecer notas e comentários.
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Wiki: O módulo de atividade wiki permite aos participantes adicionar e editar uma coleção de
páginas da web. Um wiki pode ser colaborativo, com todos podendo editá-lo, ou individual, onde
cada um tem seu próprio wiki e somente ele pode editar.

Rótulo: Um rótulo permite que texto e imagens possam ser inseridos no meio dos links de atividades
na página do curso. Rótulos são muito versáteis e podem ajudar a melhorar a aparência de um
curso caso utilizado sabiamente. Rótulos podem ser utilizados: Para separar uma lista de atividades
com um cabeçalho ou uma imagem. Para exibir um som incorporado ou vídeo diretamente na
página do curso. Para adicionar uma descrição breve a uma seção de um curso.

Após o estudo das principais ferramentas do moodle, por meio de pesquisa, a coordenação
encontrou um documento nominado GEG (Grupo de Educadores Google). Neste documento
contém a indicação de diversos softwares e suas possíveis aplicações em aulas online. A partir da
leitura do documento foi possível diversificar o planejamento, tornando as aulas mais dinâmicas e
interativas. Os principais softwares aprendidos e as atividades indicadas foram:

Google Docs: continue nossa história
APLICAÇÃO: Para produção de texto em uma história colaborativa, cada participante pode dar
prosseguimento ao parágrafo do outro. O grupo pode determinar personagens, lugares, gêneros e
começar o desafio. O jogo se amplia de acordo com o gênero: roteiro para uma peça; Brincar com
rimas em uma poesia; Transformando uma notícia como em um telefone sem fio; discutindo como
um ponto aumenta o conto, entre outros. ACESSO: http://docs.new

Jamboard
APLICAÇÃO: O Jamboard é uma ferramenta digital interativa que é uma tela interativa, e tem
também a versão web e o app. O professor pode criar um Jamboard com uma pergunta e os alunos
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escrevem as respostas em post-its digitais. Em um jamboard, pode ter várias telas. ACESSO:
https://jamboard.google.com/

Google Meet - Google Hangouts
APLICAÇÃO: Ferramentas de videoconferência que possibilitam o contato com os alunos e a
interação. ACESSO: meet.google.com; hangouts.google.com

Gravação de Tela - Loom, Screencastify, Screencast-O-Matic
APLICAÇÃO: Estes recursos permitem a gravação da tela de dispositivos, possibilitando que o
professor organize um material de estudo que pode ser postado no Youtube, acrescentado a um
Google Forms etc.

ACESSO: www.loom.com / www.screencastify.com / https://screencast-o-

matic.com

Chrome Music Lab na educação musical
APLICAÇÃO: Jogos para compor músicas como o Chrome Music Lab, utilizam a IA para permitir
que brinquemos de músico. Crianças, jovens e adultos estarão envolvidos em simuladores
programados para experimentar situações estabelecidas pela IA. Neste caso, teoria musical junto
desta tecnologia amplia os interesses dos estudantes pelo lado lúdico que a música pode oferecer.

Sutori
APLICAÇÃO: o Sutori permite que professores e alunos desenvolvam histórias interativas narradas
sobre qualquer tema, em qualquer área de conhecimento e em qualquer segmento escolar, dos
pequenos aos grandes, de forma intuitiva e criativa. ACESSO : https://www.sutori.com
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Kahoot
APLICAÇÃO: O Kahoot é um serviço gratuito para PC, celulares Android e iPhone (iOS) que
permite estudar a partir de testes de pergunta e resposta. O app possui um formato parecido com
jogos de quizzes, em que as questões corretas valem pontos. É possível responder testes de
conhecimentos gerais criados pela comunidade ou produzir perguntas específicos sobre um
assunto para compartilhar com os alunos.
ACESSO: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android

Mentimeter
APLICAÇÃO: O mentimeter é um aplicativo capaz de criar apresentações interativas com o editor
on-line fácil de usar. Por meio dele é possível adicionar perguntas, pesquisas, questionários, slides,
imagens, gifs e muito mais criando apresentações divertidas e envolventes.
ACESSO : https://www.mentimeter.com

Socrative
APLICAÇÃO: O Socrative é o seu aplicativo simples de elaboração de questionários, testes,
quizzes, para um engajamento divertido e eficaz dos alunos.
ACESSO : https://socrative.com/apps/

Após o estudo das ferramentas acima, a coordenação indicou temas e atividades que
poderiam ser realizadas com as turmas de acordo com a idade e tendo como base o tema “Covid19, dado a necessidade de informação para a prevenção da doença entre nossos beneficiários.

[15:19, 24/03/2020] FÁTIMA CRISTINA LUCAS DE: Peço agora que deem
continuidade às atividades relacionadas ao corona. A Anny deve aprender sobre o
aplicativo post it para postar as informações. A Bruna sobre o canva para postar
explicações também. Após esta etapa, vamos nos concentrar no projeto de apoio à
escolarização e trabalharemos jogos pedagógicos para iniciar. Assim, cada professor
deve pesquisar um jogo de língua portuguesa e de matemática de acordo com a
idade das turmas e me passar.
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Ao professor de Informática foi sugerido a criação de uma planilha no Excel com dados do
contágio do vírus por país, bem como, a discussão sobre a relação entre vírus e tecnologia, pois:

da mesma maneira que um vírus que atinge humanos, um vírus de computador pode
se propagar entre computadores e celulares. Da mesma forma como os vírus não se
reproduzem sem uma célula hospedeira, os vírus de computador também não se
reproduzem ou se espalham sem que exista um arquivo ou documento. Eles podem
chegar até o usuário em anexos de e-mail ou mensagens de texto, downloads de
arquivos da internet e links em mídias sociais. Se no caso do COVID-19, o melhor a
fazer é lavar as mãos, aqui o usuário precisa entender desde cedo a navegar de
forma segura na internet, tomando precauções para não expor informações pessoais
e tomando cuidado para não criar senhas óbvias demais como “senha” ou “123456”,
que são bastante comuns. Fonte: Symantec.

Para a semente 3 (crianças e adolescentes entre 11 e 12 anos), foi sugerido o tema
“Pandemias na História”. O objetivo era que os beneficiários conhecessem outras pandemias já
ocorridas no mundo ao longo dos tempos: “o fórum sobre pandemias na história pode ser aberto
pela Anny que pode começar dando algum exemplo e depois pedir para pesquisar”
(COORDENAÇÃO FLORESCER, 23/03. MENSAGEM POR WATSAPP).
Postagem da beneficiária Ana Gabriela Mondeck no fórum de Epidemias na História:
Gripe suína (H1N1)
Conhecida como gripe suína o H1N1 foi a primeira causadora de pandemia do século
XXI. Essa doença se originou em porcos no México em 2009, matou 16 mil pessoas.
No Brasil o primeiro caso da doença foi em maio daquele mesmo ano e no fim de
julho 627 pessoas estavam infectadas. O contágio acontece a partir de gotículas
respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada Seus sintomas são os mesmos
de uma gripe: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo.

Já para a turma Semente 4 (adolescentes entre 12 e 15 anos), foi sugerido o tema “Fake
News”, visando que os beneficiários aprendessem o conceito e ficassem inteirados das notícias
falsas e verdadeiras propagadas na mídia sobre o vírus no Brasil. A partir do tema, a coordenação
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sugeriu também a abertura de um fórum para postar o que foi pesquisado e comentários pessoais
sobre o tema:
No começo do surto dizia que o covid-19 era transmissível pelo carne de porco, e
tbm queria ir mais a fundo e pesquisei e descobri que cientistas americanos e
australianos falavam que o covid-19 não foi feita por laboratório e sim um vírus da
gripe havia evoluído, coisas que não fazem nenhum sentido por isso são fake News
(COMENTÁRIO POSTADO POR UM BENEFICIÁRIO NO FÓRUM, MARINGÁ,
2020).

Com as turmas Semente 1 e Semente 2 foi sugerido que o tema covid-19 fosse trabalhado de
uma forma mais lúdica, dada a idade dos beneficiários. Assim, foi feito a gravação de um livro
narrado pela Educadora Bruna Thais e disponibilizadas atividades de produção de Máscaras e
Experiências químicas para se fazer em casa junto à família.

Capa do livro narrado pelo Programa Florescer
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Imagem enviada pela mãe da beneficiária Ana Clara Leiria com máscara produzida

Beneficiária Ana Clara Lopes e sua mãe com máscara produzida

Beneficiário Samuel Cardoso com máscara produzida
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A pedido da educadora da turma, os beneficiários da Semente 2 fizeram uma experiência
denominada “O Poder do Sabão”: Postagem da experiência na plataforma pela Educadora Anny:

Para aprender mais sobre a prevenção das doenças, vamos realizar uma
experiência. Peça para um adulto te ajudar. Vamos lá? Pegue dois pratos. Em um
deles coloque água e orégano. No outro prato coloque água e sabão. Agora, coloque
o dedo no prato com água e orégano. Em seguida, mergulhe o mesmo dedo no prato
com sabão. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Compartilhe por meio de um
pequeno texto como foi sua experiência e o que aprendeu com ela.

Resposta de um dos beneficiários na plataforma: “Aconteceu que eu coloquei o dedo na
água com sabão e depois na água com orégano e o orégano fugiu. Com isso aprendi que
se lavarmos as mãos o coronavírus vai morrer. Professora Ane eu amei essa
experiência.Lincoln (LINCOLN MARTINS, 2020).
Para ajudar no cadastro dos beneficiários na plataforma foi gravado um vídeo explicativo pelo
professor Jean. A Orientadora Educacional Gislayne ficou responsável por auxiliar aqueles com
mais dificuldades usando a ferramenta Watsap. Dos 84 beneficiários atendidos, 87% foram
cadastrados na plataforma. As Educadoras foram incentivadas e entrar nos grupos de Watsap e
estimular os beneficiários a particpar, enfim, foi um grande trabalho coletivo.

Bom dia pessoal. Gostaria que as professoras entrassem em seus grupos e
incentivassem os alunos a se cadastrar na plataforma e participar dos fóruns. Vocês
devem também explicar para eles como faz as atividades, onde entram, onde clicam
e o que devem fazer. É fundamental esta parte pessoal, incentive, motive, tragam
eles para a plataforma. Observem os fóruns, vejam se tem postagem, ajudem a
divulgar a plataforma. Esta é a meta de hoje. A meta de hoje é trazer mais alunos
para a plataforma. Ajudem nos cadastros, precisamos cuidar muito desta parte. A
interação dos professores com os alunos é fundamental neste momento. Vamos lá!
(FATIMA CRISTINA LUCAS, 26/03).
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Vídeo gravado pelo professor Jean sobre cadastro na plataforma

A Coordenação também gravou um vídeo demonstrativo sobre a utilização da plataforma e
outros 11 vídeos direcionados a capacitação de professores e alunos. Os vídeos foram gravados
por meio do aplicativo ApowerRec.
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Foram criadas 8 Categorias para abrigar os cursos:
 Moodle

 Semente 1
 Semente 2
 Semente 3
 Semente 4

 Papo de Psicóloga

 Projeto Florescer Orquestra Jovem
 Coral Cênico

Dentro das categorias nomidadas sementes, foram criados os cursos que correspondem aos
projetos que executamos em nosso espaço físico, dentre eles: Conscientização para a Vida; Apoio
à Escolarização; Informática; Língua Inglesa.
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As aulas de música ficaram concentradas na Categoria “Projeto Florescer Orquestra Jovem”.
Foi criado um curso específico para o projeto do Coral Cênico e também para interação da
Orientadora Educacional chamdo “Papo de Psicóloga”.
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A personalização das salas de aula online foi feita pela coordenação. O intuito foi deixa-las
mais atraentes, tendo em vista o público alvo do Programa. Para personalizar foram usadas
imagens, gifs e textos. Todo material utilizado não possuia direitos autorais.
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No que se refere a personalização da página inicial da plataforma, foi feita pelo professor de
Informática. Procuramos usar as cores símbolos do Florescer, inserimos a logo das empresas
mantenedoras e o vídeo institucional, a fim de valorizar nossos mantenedores.
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Terminada a etapa de personalização da plataforma, os Educadores iniciaram os
planejamentos das aulas online de todos os projetos do Florescer. Como tudo era muito novo para
nós e para as crianças, começamos postando jogos pedagógicos no projeto de Apoio à
Escolarização. Assim, a coordenação fez a seguinte orientação no dia 25/03:

Vamos dar continuidade a nossas tarefas. Deste modo, vocês devem aprender a
trabalhar com o aplicativo que orientei para que possamos planejar a próxima
atividade de Educação para a vida. Os jogos pedagógicos para reforço devem ser
indicados hoje também. Vamos começar com 1 de português e outro de matemática.
Escolham apenas 1 e me enviem para análise. Outra tarefa de hoje é planejar a
primeira aula de inglês usando a tecnologia. Muito trabalho, mas, vamos conseguir
com a ajuda de Deus.

As primeiras postagens foram feitas pela coordenação, pois, as Educadoras ainda estavam
inseguras a esse respeito. Porém, logo se ambientaram com a plataforma e começaram a fazer a
gestão de suas salas de aulas.

Boa tarde a todos. Acabei de finalizar as postagens dos projetos de Educação para
a vida e apoio à escolarização. Organizei também o fórum geral de Educação para
a vida, onde deixei comunicados e diário de bordo. Gostaria que entrassem na
plataforma quando puderem e dessem uma olhada nas atividades. O Jean trocou a
interface pelas cores do Florescer e mudou também a letra. Coloquei alguns gifs
para deixar mais divertido. Olhem e deixem suas opiniões sinceras sobre a
plataforma, pois, é muito importante (FATIMA CRISTINA LUCAS, 26/03).

Com a equipe e os beneficiários familizaridos com a plataforma, as atividades começaram a
ser mais complexas. Foi solicitado a todos que gravassem vídeo aulas, utilizassem as ferramentas
que haviam aprendidos no GEG e buscassem novos conhecimentos:

[08:10, 02/04/2020] FÁTIMA CRISTINA LUCAS DE: Peço que as atividades não
sejam tão rápidas. Jean, você pode postar vídeo aula. As atividades de reforço
devem ser mais complexas ou disponibizar mais atividades. Procurem livros online
e peçam comentários sobre a história. Tem uma biblioteca livre na rede onde estão
disponíveis centenas de livros. Vocês também podem trabalhar cada dia um gênero
textual diferente, gravar vídeo aula sobre o texto e pedir a produção textual. Enfim,
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são inúmeras as possibilidades, criem estratégias para este momento. A plataforma
ajudou muito, agora é atuar.

Assim, gradualmente, foram postadas atiividades que exigiam mais foco e conhecimento dos
beneficiários, como por exemplo a ativivade abaixo postada pela Educadora Anny e Bruna:
FAZENDO UM MANUAL DE INSTRUÇÕES 14/04/2020
Vamos escrever um manual de instruções? Imaginem a seguinte situação: Vocês
são vendedores em uma loja de eletrodomésticos e precisam vender um produto e
explicar como funciona. Então a missão de vocês é: Escrever um manual de
instruções para esse produto, usando 10 regras. Lembre-se: o manual de instruções
faz parte da classe dos textos Injuntivos, que expressam ordem para aquele que lê,
é preciso usar verbos no imperativo. Assista esse vídeo para compreender esse
gênero textual Vamos lá? Acredito em você! (POSTAGEM EDUCADORA ANNY,
SEMENTE 4, PROJETO DE APOIO À ESCOLARIZAÇÃO).
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Considerações finais sobre o projeto Florescer EAD

A plataforma Florescer EAD foi uma iniciativa muito importante no sentido de dar
continuidade ao acompanhamento dos beneficiários matriculados no Programa. O número de
inscrições foi bastante significativo, alcançando 90% dos beneficiários. Os Educadores realizaram
atividades criativas e interessantes e aprenderam a trabalhar com novas ferramentas de
aprendizagem. Os beneficiários, por sua vez, passaram a ter acesso a uma plataforma de
aprendizagem que os ensina a utilizar a informática como ferramenta de estudo e desenvolve a
autonomia e responsabilidade.
Contudo, a participação dos beneficiários na plataforma passou a diminuir a partir da
liberação de atividades online pelas Escolas Públicas Municipais e Estaduais. Como houve certa
demora em organizar a EAD por estas instituições, ocorreu um acúmulo de atividades, o que levou
os alunos a ter que dedicar o tempo quase integralmente a Educação Formal.
Também o acesso dos beneficiários das turmas Sementes 1 e 2 são bastante
inconstantes devido a dependência que possuem dos pais. Muitas vezes os próprios pais não
possuem conhecimento de Informática suficiente para ajudar os filhos, o que torna mais difícil.
Destarte, o projeto Florescer EAD abre uma grande possibilidade de aprendizagem de
conhecimentos e atitudes para a sociedade contemporânea. Entretanto, é preciso capacitar melhor
os pais e os beneficiários para que se alcance um resultado melhor.
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RELATÓRIOS INDIVIDUAIS HOME OFFICE

Educadora Anny Caroline Botelho
Relatório
No dia 23 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas Sementes 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Preenchimento das avaliações mensais dos beneficiários das turmas as quais é responsável;
-Preenchimento da ficha de acompanhamento.
-Cadastro na plataforma EAD do Programa Florescer.
- Visualização das videoaula “Moodle e plataforma EAD” e “Como fazer videoaula com áudio e
animação

apenas

com

Powerpoint

(https://youtu.be/LZCdm8UQ2iE

https://youtu.be/czWAOc5TKT4).
- Gravação da narração do livro sobre cuidados com o Corona vírus.
______________________________________________________________________________
No dia 24 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Continuação da gravação do livro sobre Corona vírus.
-Planejamento das atividades das turmas 2 e 3 de Educação para a vida para a plataforma EAD do
Programa Florescer.
- Postagem das atividades da turma 3.
-Continuação do planejamento do restante das atividades sobre prevenção.
- Videoaula e estudo sobre o app Jamboard.
-Planejamento e procura de jogos educativos para as turmas 2 e 3.
- Postagem das atividades da turma 2.
-Planejamento e procura de jogos pedagógicos online para as turmas 2 e 3.
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No dia 25 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Procura de jogos pedagógicos para as turmas 2 e 3.
-Planejamento das atividades de português, matemática, inglês e educação para a vida das turmas
2 e 3.
- Estudo sobre atividades usando a tecnologia, com base no artigo GEG- Brasil.
______________________________________________________________________________
No dia 26 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Relato da experiência com GEG.
-Continuação do estudo do artigo GEG.
- Planejamento de atividades de reforço de Português, Matemática, inglês e Educação para a Vida
para as turmas 2 e 3 com base no artigo GEG-Brasil.
-Estudos sobre o Moodle por meio de vídeos.
______________________________________________________________________________
No dia 27 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
-Realização de relatório das atividades realizadas em Educação para a vida das turmas 2 e
3.
- Continuação dos estudos sobre o Moodle por meio de vídeos.
-Realização do relatório sobre as videoaula sobre o Moodle.
- Busca de desenhos para riscar as telas.
-Procura de atividades teóricas para aplicar em sala presencial.
______________________________________________________________________________
No dia 30 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Busca de atividades teóricas para aplicar em sala presencial para as turmas 2 e 3.
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- Planejamento semanal das turmas 2 e 3, de português, matemática, inglês e Conscientização
para a Vida.
-Início do planejamento semestral de Educação para a vida da turma 3
______________________________________________________________________________
No dia 31 de março de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora
Social das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Continuação do planejamento semestral de Educação para a vida da turma 3.
- Conclusão do planejamento da turma 3.
- Início do planejamento semestral de Educação para a vida da turma 2.
______________________________________________________________________________
No dia 01 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Assistência no grupo de WhatsApp da turma 3 sobre a plataforma, atividades online e auxílio nas
atividades
- Continuação do planejamento semestral da turma 2.
-Conclusão do planejamento semestral da turma 2.
______________________________________________________________________________
No dia 02 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Respostas para os fóruns postados na plataforma até o momento e assistência no grupo de
WhatsApp da turma 3.
- Manutenção no notebook pelo TI.
- Assistência e auxílio nas atividades da plataforma para os pais e alunos das turmas 2 e 3 por meio
de WhatsApp.
- Planejamento de atividades para as turmas 2 e 3 de reforço de português, matemática.
______________________________________________________________________________
No dia 03 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
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- Respostas e assistência na plataforma Florescer EAD.
-Vídeo conferência para orientação das atividades.
-Planejamento de atividades online para as turmas 2 e 3.
-Postagem e adaptação das atividades na plataforma.

______________________________________________________________________________

No dia 06 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
-Resposta dos fóruns realizados na plataforma.
-Assistência no WhatsApp para pais e alunos.
-Planejamento de atividades de Português, Matemática, Conscientização para a vida e inglês para
as turmas 2 e 3.
-Postagem das atividades planejadas das turmas 2 e 3.
______________________________________________________________________________
No dia 07 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Assistência aos alunos no grupo de WhatsApp da turma 3
- Resposta aos fóruns postados na plataforma até o momento das turmas 2 e 3
-Procura de cursos online sobre educação
- Estudo da BNCC de acordo com as séries atendidas pelas turmas 2 e 3
______________________________________________________________________________
No dia 08 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
- Resposta aos fóruns postados na plataforma até o momento das turmas 2 e 3.
- Assistência para os alunos no whatsapp e no grupo da turma 3.
- Planejamento de atividades para a plataforma das turmas 2 e 3.

24

-Conclusão do estudo da BNCC.
- Realização do relatório sobre a BNCC.
- Realização da mensagem de páscoa para as turmas 2 e 3.
______________________________________________________________________________
No dia 09 de abril de 2020 foi executado pela profissional Anny Caroline Botelho, Educadora Social
das Turmas 2 e 3 do Programa Florescer de Maringá os seguintes trabalhos:
-Postagem de atividades na plataforma de Educação para a vida, inglês, português e matemática
para as turmas 2 e 3.
-Assistência no grupo de whatsapp da turma 3.
- Liberação de atividade de inglês e da mensagem de páscoa.
- Resposta aos fóruns postados na plataforma até o momento.
- Realização do curso sobre distúrbios de aprendizagem.
- Realização do resumo do curso realizado.
_____________________________________________________________________________

RESUMOS E DIPLOMAS DE CURSOS FEITOS PELA EDUCADORA ANNY CAROLINE

RESUMO BNCC
O ensino fundamental tem 9 anos de duração, que vai dos 6 aos 14 anos. Os anos iniciais
do ensino fundamental buscam valorizar situações lúdicas da aprendizagem, auxiliado no estímulo
do pensamento criativo, dentre outras mudanças importantes, enraizando as aprendizagens
anteriores e acrescentando novas, impedindo a interrupção do processo de aprendizagem.
Os anos finais, apresentam obstáculos de maior complexidade, pois esta fase significa a
transição da infância para a adolescência, consolidam a autonomia e são compreendidos como
sujeito em desenvolvimento, influenciados também pela cultura digital.
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Dentro da disciplina de Português o ‘Texto’ é considerado a unidade de trabalho, utilizando
as práticas contemporâneas de aprendizagem, promovendo a participação do aluno de forma
crítica e significativa, valorizando o uso de tecnologias e diferentes formas de ensinar.
As práticas de linguagem são: Oralidade, leitura e produção textual. O eixo leitura comtempla
a comunicação entre o leitor, ouvinte e o espectador, neste âmbito as habilidades não são
desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada.
O eixo da produção textual engloba as práticas de linguagem referentes a interação e autoria
do texto. O eixo da oralidade inclui as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral. O eixo
de análise linguística abrange procedimentos e estratégias cognitivas de análise e avaliação.
Assim, os campos de atuação indicam a relevância da contextualização. Nos anos iniciais,
no âmbito da oralidade, se dá ênfase no conhecimento e uso da língua oral, assim como a
sistematização da alfabetização, expandindo o letramento. O processo de alfabetização espera-se
que ocorra durante o ensino fundamental, na leitura busca-se a fluência e compreensão, na
produção textual, a construção do sistema alfabético, a variação linguística, pontuação e
compreensão da leitura.
Nos anos finais do ensino fundamental o aluno participa com maior criticidade da educação.
No âmbito da leitura, há a relação entre gêneros e mídias, compreendendo o sentido global do texto
e a relação entre o texto e conjuntura da produção. Na esfera da oralidade, há a participação em
discussões orais sobre diversos temas, estratégias de produção de texto.
Para o 6° e 7° ano, no campo da leitura, encontra-s e a reconstrução do contexto da
produção, efeitos de sentido e planejamento dos textos, na sequência, no eixo da oralidade há a
produção de entrevistas e conversação espontânea, assim como encontra-se também a
progressão temática e sequencias textuais.
Já a matemática, além de estudar números, cria-se sistemas abstratos que organizam
fenômenos do espaço, do movimento, formas e números. No ensino fundamental o letramento
matemático é estabelecido como as habilidades de raciocinar, representar e argumentar
matematicamente.
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Dentre as unidades temáticas do 4° ano, encontra-se ‘Números’, que consiste em
desenvolver o pensamento numérico, assim como na álgebra, ampliar o pensamento algébrico. Na
sequência, a geometria contempla o estudo de extenso conjunto de conceitos necessários para
resolver problemas do mundo físico. O eixo de grandezas e medidas abrange a integração da
matemática e outras áreas do conhecimento.
A esfera de probabilidade e estatística sugere a abordagem de conceitos, fatos e
procedimentos presentes em situações da vida cotidiana. Nos anos iniciais, recomenda-se retomar
as vivencias cotidianas da criança com números, formas e espaços.
No eixo dos números, deve-se trabalhar a numeração decimal, composição e decomposição
de um número natural. Em álgebra, aprende-se a sequência numérica recursiva e propriedades de
igualdade. Em geometria o núcleo de aprendizado está em localização, movimentação e geometria
espacial.
Na esfera de grandezas e medidas, encontra-se comprimento, massa, capacidade, tempo e
temperatura. Em probabilidade, há a análise de chances de eventos e interpretação de dados em
tabelas.
No 5° ano a matemática apresenta-se com o eixo ‘nú meros’ ensinando números decimais,
racionais, fracionais, porcentagem e problemas. Já em álgebra, encontra-se propriedades da
igualdade, grandeza diretamente proporcional, dentre outros.
Em geometria, o foco se dá no plano cartesiano, figuras geométricas espaciais e planas. Na
esfera das grandezas e medidas, há a área, massa, tempo, volume e perímetro. Em probabilidade
e estatística, existem cálculos amostrais, cálculo de probabilidade de eventos, dentre outros.
No 6° ano, o eixo ‘números’, apresentam números dec imais, operações, múltiplos e
divisores, dentre outros assuntos. Em álgebra, encontra-se propriedades de igualmente, seguida
de geometria, com prismas, pirâmides, polígonos, ampliação e redução de figuras.
Em ‘grandezas e medidas’ há os ângulos, plantas baixas, perímetro. Na sequência, em
probabilidade, acontecem leitura de tabelas, coleta de dados, dentre outras situações.
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No 7° ano, no eixo ‘números’ encontram-se os múltip los e divisores de um número natural,
cálculo de porcentagens, números inteiros, frações e seus significados. Em álgebra, ocorre a
equivalência de expressões algébricas, equações polinomiais do 1°grau, dentre outros.
Em geometria, há as simetrias de translação, relações entre ângulos, triângulos e polígonos
regulares. Na esfera de grandezas e medidas, ocorrem o cálculo de volume, comprimento da
circunferência, dentre outros, por fim, em probabilidade encontra-se medida e amplitude de um
conjunto de dados e gráfico de setores.

RESUMO SOBRE ESTUDOS DO MOODLE
Aula 1: Refere-se as configurações iniciais, como criar cursos, preencher cadastro e introdução à
plataforma.
Aula 2: Refere-se à inscrição dos usuários, acrescentar funções e alterar as configurações da sala.
Aula 3: Menciona sobre a troca de tema, alterações no Layout da página e acrescentar blocos.
Aula 4: Ensina sobre o quadro de notícias, ‘semana 0’, a qual é o que está acima do tópico 1,
apresentando também o sumário, constando os cursos disponíveis. Relata a diferente entre
atividade e recurso. Atividade é ferramenta de interação, recurso é atividade estática, não é
possível interagir.
Aula 5: Descreve a edição da biblioteca, explicando também que há 3 ferramentas: atividade,
recurso e bloco, relata também que a ferramenta Pasta funciona para disponibilizar um conjunto de
arquivos, os quais é possível adicionar um por vez.
Aula 6: Explica sobre o recurso ‘Arquivo’, que funciona para a postagem de arquivos para realizar
download, e realizar a leitura, sem interação.
Aula 7: Ensina sobre a ferramenta ‘Livro’, que é ideal para postar realmente um livro, ou um capítulo,
sendo possível colocar vídeo.
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Aula 8: Descreve a ferramenta ‘Base de dados’, a qual funciona para os alunos postarem
conteúdos, textos e arquivos, é possível que o professor atribua notas.
Aula 9: Refere-se ao recurso ‘Big Blue Button’, o qual funciona para realizar videoconferência entre
professor e alunos.
Aula 10: Menciona a ferramenta ‘Emissão de certificado’, ensinando a acrescentar um certificado
para as atividades realizadas, adicionando as horas do curso e o nome do professor.
Aula 11: Descreve a atividade ‘Escolha’ que se refere a uma pesquisa de opinião, com uma enquete
que os alunos respondem de acordo com as opções.
Aula12: Refere-se à função ‘Fórum’, é a principal ferramenta, é usado para atividades colaborativas,
é aplicável em boa parte das situações, o fórum mais usado é o ‘Geral’.
Aula 13: Continua ensinando sobre o Fórum, sendo a principal atividade do EAD, e mostra o que é
possível posta.
Aula 14: Conclusão sobre a função fórum, sendo o item verde e o laranja o que pode postar, porém
não é ideal. Funciona para expressar opiniões também.
Aula 15: Sobre a ferramenta ‘Diário’, que funciona para fazer um diário de bordo, não sendo
necessário realizar em ‘tarefa’, é ideal para postar as atividades do dia
Aula 16: Ensina sobre a ‘Troca de papeis’, que serve para lançar algo na plataforma como se fosse
outra pessoa, utilizando outra conta, assumindo outro papel.
Aula 17: Sobre a pesquisa de avaliação, é um recurso que a plataforma fornece, identifica a forma
como o aluno aprende, o mesmo precisa responder a pesquisa oferecida.
Aula 18: Há o ‘Glossário’ que funciona como um dicionário e é possível adicionar e editar os
verbetes.
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Aula 19: Sobre a atividade ‘Pesquisa’, esta permite enquete, é semelhante ao item ‘escolha’ sendo
possível definir uma URL, assim como a opção de múltiplas respostas.
Aula 20: Refere-se ao item ‘Lição’ que consiste em comandos, sendo estes textos, vídeos e afins,
que terminam com uma pergunta a ser respondida. É possível adicionar um arquivo também,
assemelha-se a um Quis.
Aula 21: Menciona o item ‘Questionário’, o qual é possível adicionar atividades com testes de
verdadeiro e falso, múltipla escolha, dentre outros, com correção automática e há a opção de
algumas tentativas.
Aula 21.1: Continuação de questionário, aplica-se também um tempo para responder as questões
de múltipla escolha e há uma nota apresentada logo após o fim das questões.
Aula 22: Item ‘Tarefa’, é possível definir se a tarefa é produção de texto, envio de arquivo ou offline,
determinando os tipos de envio, visto que esta função serve para o envio de alguma demanda
Aula 23: Função ‘Wiki’, tem a finalidade de adicionar ou editar uma coleção de páginas da web,
sendo colaborativa ou individual, semelhante ao ‘Wikipedia’.
Aula 24: Ensina sobre o backup do curso, que tem o intuito de salvar as alterações realizadas na
plataforma.
Aula 25: Ensina sobre a restauração, a qual coloca o backup no curso para restaurar as alterações
realizadas.
Aula 26: Sobre a inscrição dos alunos, ensina a preencher o formulário para que o aluno consiga
acessar a plataforma e utilizar o curso.
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RESUMO SOBRE DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
Segundo o manual DSM-5, tais questões são denominadas transtornos específicos da
aprendizagem, os quais estão ligados aos transtornos do neurodesenvolvimento, constata-se que
de 5 a 15% das crianças em idade escolar apresentam algum transtorno.
Existem 4 critérios de diagnóstico, como as dificuldades de aprendizagem que englobam,
leitura, escrita e matemática, habilidades acadêmicas abaixo do esperado para a idade, 2 anos de
defasagem e dificuldades que se iniciam nos primeiros anos escolares, sendo necessário descartas
outros diagnósticos.
Distúrbio e dificuldade são bastante parecidos, distúrbio significa uma união de dificuldades
oriundas de disfunção neurológica, e dificuldade possui origem patológica. O sintoma sempre será
uma dificuldade, que pode ser causada por um distúrbio.
Alguns dos sintomas são dificuldade na compreensão e fluência de textos, ou seja, não
apresenta fluência na leitura, falha no processamento auditivo ou visual, dessa forma não
reconhece alguns sons e imagens, dessa forma, constata-se que existem de 4 a 5% das crianças
em idade escolar são disléxicas.
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CERTIFICADOS DE CURSOS ONLINE
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RELATÓRIO DE TRABALHO HOME OFFICE
Educadora: Bruna Thais Gonçalves
No dia 23 de março do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Preenchimento das avaliações individuais (mensais) de todos os beneficiários de sua
competência;
- Preenchimento das fichas de acompanhamento;
- Cadastro na nova Plataforma EAD Florescer;
- Visualização dos vídeos sobre como planejar aulas no Moodle e plataforma EAD:
https://youtu.be/LZCdm8UQ2iE https://youtu.be/czWAOc5TKT4 que foram de grande valia, um
novo conhecimento;
- Primeiro teste de gravação da narração do livro: “Corona, o Vírus”.

No dia 24 de março do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves,
Educadora Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Gravação oficial do livro: “Corona, o Vírus”;
- Acesso a plataforma;
- Pesquisa, estudo e planejamento das primeiras aulas de Conscientização para Vida;
- Postagem parcial das aulas na Plataforma EAD Florescer;
- Continuação das atividades sobre prevenção ao vírus;
- Pesquisa e estudo de atividades/jogos educativos;
- Iniciação de estudo sobre o aplicativo de Educação midiática e pesquisa escolar na internet –
CANVA.
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No dia 25 de março do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves,
Educadora Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Acesso a plataforma;
- Pesquisa e estudo das primeiras aulas de Acompanhamento a Escolarização: português,
matemática e inglês;
- Postagem completa das aulas na Plataforma EAD Florescer;
- Estudo aprofundado sobre o aplicativo de Educação midiática e pesquisa escolar na internet –
CANVA. Baseado em vídeo aulas;
- Elaboração de atividades com uso do aplicativo.

Nos dias 26, 27, 30 e 31 de março do ano 2020, a profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, não pôde exercer seus devidos trabalhos
por questões de saúde. Á mesma encontra-se recuperando de uma possível Dengue, pois
apresentou sintomas como: febre, dores no corpo, vermelhidão e coceira pelo mesmo, dores de
cabeça e náuseas. Não podendo se dirigir a um estabelecimento de atendimento a saúde, devido
a situação de pandemia em que nos encontramos (COVID-19) repousou e tomou as devidas
precauções em casa.
Por já apresentar certa melhora, retoma hoje dia 01/04/2020 suas atividades normais.

01/04/2020
- Acesso a plataforma;
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
eles;
- Pesquisa e estudo de artigos e reportagens sobre o COVID-19 para melhor ajudar os beneficiários
na disciplina de Apoio a escolarização e responder aos fóruns;
- Atendimento online as famílias que manifestaram dúvidas sobre alguma atividade.
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No dia 2 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Acesso a plataforma;
- Auxílio aos beneficiários na execução das atividades;
- Elaboração de respostas aos fóruns postados;
- Manutenção no notebook pelo TI
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
eles;
- Atendimento online as famílias que manifestaram dúvidas sobre alguma atividade.

No dia 3 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:

- Acesso a plataforma;
- Auxílio aos beneficiários na execução das atividades;
- Assistência na Plataforma Florescer EAD;
-Vídeo conferência para orientação das atividades;
-Planejamento das próximas atividades;
-Postagem das atividades na plataforma.

No dia 6 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
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- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
os mesmos;
- Acesso a plataforma;
-Resposta aos fóruns realizados na plataforma;
-Assistência via WhatsApp para pais e alunos;
-Planejamento das próximas atividades;
-Postagem das atividades planejadas;
- Início do planejamento semestral da Turma 1.

No dia 7 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
eles;
- Acesso a plataforma;
- Resposta aos fóruns realizados na plataforma;
- Assistência via WhatsApp para pais e alunos;
- Continuação do planejamento semestral da T1;
- Finalização do planejamento semestral da T1.

No dia 8 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Acesso a plataforma;
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
eles;
37

- Resposta aos fóruns realizados pelos beneficiários na plataforma;
- Assistência via WhatsApp para pais e alunos;
- Início do planejamento semestral da Turma 4;
- Continuação do planejamento semestral da T4;
- Finalização do planejamento semestral da T4;
- Leitura e produção de resumo sobre a BNCC.
- Mensagem sobre a Páscoa postada na plataforma.

No dia 9 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos
- Distribuição de ovos da Páscoa para os beneficiários do Programa.

No dia 13 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Acesso a plataforma;
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
os mesmos;
- Resposta aos fóruns realizados pelos beneficiários na plataforma;
- Assistência via WhatsApp para pais e alunos;
- Finalização da leitura e escrita do resumo sobre a BNCC;
- Planejamento e postagem das atividades semanais de: Conscientização para Vida, Apoio a
Escolarização e Língua Inglesa, turmas 1 e 4.
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No dia 14 de abril do ano 2020, foi executado pela profissional Bruna Thais Gonçalves, Educadora
Social das turmas 1 e 4 do Programa Florescer - Maringá, os seguintes trabalhos:
- Acesso a plataforma;
- Movimentação no grupo de WhatsApp dos beneficiários da turma 4, para motiva-los a realizarem
as atividades, através de incentivos e auxílio em todas suas dúvidas com total disponibilização para
eles;
- Resposta aos fóruns realizados pelos beneficiários na plataforma;
- Assistência via WhatsApp para pais e alunos;
- Postagem de novas atividades na plataforma;
- Curso de Alfabetização e Letramento – 40 hrs (Cursos Online SP do Brasil);
- Curso de Introdução ao TDAH -10 hrs (IPED)
https://www.iped.com.br/ava/aulas/67070

http://www.cursosonlinesp.com.br/responder_simulado.php?idcc=3658265&sss=14171841736604&resposta3790=
2&resposta3791=3&resposta3792=3&resposta3793=1&
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RESUMO BNCC BRUNA THAIS GONÇALVES

A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é um documento criado para conduzir o ensino
das escolas brasileiras, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A BNCC não é um currículo
pronto, com normativas exclusivas, é um documento usado para definir o conjunto de caráter
progressivo e orgânico das aprendizagens básicas, as quais todos os alunos precisam poder
desenvolver no decorrer das modalidades e etapas de ensino da Educação Básica brasileira. Ela
define os conteúdos mínimos a serem trabalhados na formação básica dos alunos. O intuito é
promover e garantir o pleno desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes, se trata da
igualdade educacional. Isso quer dizer que todos os alunos do país terão a oportunidade e o direito
de aprender aquilo que é considerado essencial para sua formação como sujeito e cidadão
brasileiro.
Ela possui como competências gerais o Conhecimento, Pensamento científico, crítico e
criativo, a Comunicação, Cultura digital, Trabalho e projeto de vida, Argumentação e
Autoconhecimento e autocuidado.
Algumas habilidades a serem desenvolvidas em alguns anos específicos:

1° Ano Ensino Fundamental I
Língua Portuguesa

- Antecipar a compreensão de textos narrativos impressos, por meio de diferentes estratégias.
- Acompanhar por meio de texto narrativo impresso, a leitura de outra pessoa.
- Ler pequenos textos narrativos já conhecidos.
- Escolher dentre alternativas, títulos que mais se adeque a narrativa ouvida ou lida.
- Demonstrar compreensão do enredo, ordenando as partes (início, meio e fim).
- Demonstrar compreensão global da narrativa, recontando-a por meio de sequência de imagens.
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- Identificar personagens do texto.
- Localizar e sublinhar informações explicitas em narrativas curtas.
- Inferir sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto narrativo.
- Escrever nomes de desenhos que remetem a narrativas estudadas.
- Escrever textos narrativos a partir de sugestões de enredos, composto por sequência de imagens.
- Escrever versão própria de narrativa breve já conhecida.
- Ler em voz alta pequenos textos já conhecidos.
- Dialogar sobre temas decorrentes da narrativa, sabendo alternar momentos de escuta e fala.

Matemática:

- Resolver problemas de adição e subtração por meio de estratégias pessoais de cálculos.
- Ler, produzir e interpretar escritas numéricas até 50.
- Realizar contagem até 50.
- Realizar contagem usando agrupamentos de 2 em 2 e de 5 em 5.
- Identificar os sinais de adição, subtração e igualdade.

2° Ano Ensino Fundamental I

Língua Portuguesa
- Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler
globalmente por memorização.
- Buscar, selecionar e ler, com mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou
digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
- Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem,
cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
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entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
- Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já
dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre
as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
- Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e
pontuação.
- Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar
novas palavras.
- Reconhecer a separação das palavras nas escritas por espaços em branco.
- Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.
- Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

Matemática:
- Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
- Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um
a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”,
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
- Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável,
por meio de diferentes adições.
- Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito
- Construir fatos fundamentais da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver
problemas;
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- Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens,
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.
- Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas
iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.
- Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

3° Ano Ensino Fundamental I

Português:

- Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas
– c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas
de nasalidade (til, m, n).
- Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando
que existem vogais em todas as sílabas.
- Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
- Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em
palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s.
- Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
- Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
- Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
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- Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.

Matemática:

- Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo
relações entre os registros numéricos e em língua materna.
- Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a
decomposição de número natural de até quatro ordens.
- Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na
ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
- Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.
- Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo
exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
- Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição
de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes
estratégias de cálculo e registros.
- Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero
e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio
de estratégias e registros pessoais.
- Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às
ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
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8° Ano Ensino Fundamental II

Português:

- Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um ponto
de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem
relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.
- Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e
concordâncias nominais e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
- Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e justaposição),
apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.
- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e
seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores).
- Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos
transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.
- Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de
complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.

Matemática:

- Reconhecer que a forma decimal de um número racional pode ser finita ou infinita e periódica.
- Reconhecer que o número racional na forma fracionária corresponde a um decimal finito ou um
decimal infinito e periódico.
- Representar uma dízima periódica em forma fracionária.
- Localizar números racionais na reta numérica.
- Classificar e operar com monômios e polinômios.
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- Identificar e aplicar produtos notáveis: quadrado da soma e da diferença, produto da soma pela
diferença.
- Identificar e aplicar a fatoração em expressões algébricas: fator comum, agrupamento, diferença
entre dois quadrados e trinômio quadrado perfeito.
- Escrever uma equação de primeiro grau que represente uma situação matemática e resolvê-la.
- Aplicar procedimentos de fatoração, simplificação e divisão na resolução de uma equação.
- Representar equação de 1º grau com duas incógnitas (reta) no plano cartesiano.
- Resolução de sistemas de 1º grau.
9° Ano Ensino Fundamental II

Português:

- Reconhecer a leitura de textos verbais como possibilidade de fruição e de acesso a diferentes
informações
- Antecipar / identificar o assunto de um texto, a partir do gênero, do suporte, das características
gráficas, do título, subtítulo e imagens.
- Localizar informações explícitas em um texto dissertativo / argumentativo com complexidade.
- Inferir informações e outros conteúdos implícitos em texto dissertativo/argumentativo e textos
literários
- Reconhecer as estruturas textuais de diferentes gêneros estudados.
- Comparar paráfrases / paródia, avaliando sua maior ou menor fidelidade ao texto original e
identificando os efeitos de humor e/ou de ironia
- Identificar as diferentes intenções e comparar as opiniões/pontos de vista em textos que misturam
descrições, análises e opiniões.
- Identificar o locutor e o interlocutor a partir de marcas linguísticas.
- Identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais
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Matemática:
- Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação

decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
- Reconhecer o sistema de numeração decimal, e destacar semelhanças e diferenças com outros
sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função
do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números
racionais em sua representação decimal.
- Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e
não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.
- Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.
- Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo
diferentes operações.
- Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como
velocidade e densidade demográfica.
- Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros
retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.
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DIPLOMAS DE CURSOS FEITOS PELA EDUCADORA BRUNA THAIS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES HOME OFFICE
Professor Jean Gremaschi

Eu, Jean Sanches Gremaschi, professor de informática no Programa Florescer, estive em
trabalho home office desenvolvendo as seguintes atividades:
Instalação, configuração, personalização e manutenção de uma plataforma Moodle, para ensino a
distância dos beneficiários. Principalmente ao longo as duas primeiras semanas.
20/03/2020
Configuração da conta administradora do site – 30 min
Instalação e configuração inicial da plataforma – 3 hrs
21/03/2020
Configurações adicionais – 30 min
22/03/2020
Configuração de cursos – 2 hrs
23/03/2020
Personalização do layout – 2 hrs
24/03/2020
Configurações de postagens – 2 hrs e 30 min
26/03/2020
Configurações gerais de personalização e design – 3 hrs
Desenvolvimento de atividades para os alunos: (5 hrs)
T1 e T2 – Vírus de computador e vírus orgânico
Atividade com vídeo explicativo e perguntas aos beneficiários.
Configuração de um fórum para discussões e um questionário.
T3 e T4 – Vírus de computador e vírus orgânico – Semelhanças e diferenças
Atividade com vídeo explicativo e perguntas aos beneficiários.
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Configuração de um fórum para discussões e um questionário.
27/03/2020
Configuração de CSS da plataforma – 3 hrs
Gravação – Videoaula de como fazer o cadastro na plataforma – 30 min
31/03/2020.
Configuração de detalhes do layout e de postagens fixadas – 3 hrs
02/04/2020.
Desenvolvimento de atividades para os alunos: (6 hrs)
T1 – Conhecendo o teclado
Através de um jogo educativo, os beneficiários treinaram a digitação de palavras comuns no
cotidiano.
T2 – Relembrando o uso do teclado
Através de um jogo educativo, os beneficiários relembraram todas as funções do teclado já
trabalhados anteriormente, como o uso de acentos, caracteres especiais e teclas de aderência.
T3 e T4 – Criação de artes com o Canva
Dando continuidade ao projeto do Livro de Contos, foi proposto aos beneficiários criarem uma
capa utilizando a ferramenta online Canva, além de dar um nome criativo ao livro;
Videoaula de como utilizar o Canva.
Configurações de inscrição em cursos – 1 hr
Configurações de envio de arquivos – 1 hr
09/04/2020
Criação de um questionário aos pais e alunos a respeito do uso da plataforma e seus recursos –
1 hr
Desenvolvimento de atividades para os alunos: (4 hrs)
T1 – Praticando o uso do teclado
Através do site AgileFingers, foi proposto aos beneficiários um treinamento iniciante, com as
letras mais centrais do teclado.
T2 – Treinando o uso do teclado
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Através do site AgileFingers, foi proposto aos beneficiários um treinamento intermediário,
digitando palavras comuns no dia-a-dia.
T3 e T4 – Criação de artes com o Canva
Visto a limitação de recursos e a ausência de certos requisitos para a utilização da plataforma de
criação de artes, a aula foi toda retrabalhada, visando solucionar alguns problemas que os
beneficiários tiveram e contornar outros.
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RELATÓRIO HOME OFFICE

Orientadora Educacional: Gislayne Lobo

O Projeto da Plataforma EAD do Programa Florescer Maringá, foi um momento
estratégico para o momento atual de isolamento social devido ao Covid-19, conforme decreto N.º
445/2020, expedido pela Prefeitura Municipal de Maringá. Desde o dia 20 de março, estamos
engajados nesse projeto, para auxiliar e dar suporte aos beneficiários nesse período. Para isso, a
orientadora Gislayne se disponibilizou a ajudar os beneficiários com dificuldade de entrada na
plataforma, auxiliando no cadastro e nas dúvidas. Surgiram muitas dúvidas ao longo dos dias,
muitos pais com dificuldade devido à falta de prática no acesso a internet, mas com orientação
todos que procuraram ajuda tiveram êxito.
Com intuito de dar apoio emocional e orientação as crianças e adolescentes foram montados
dois vídeos falando sobre o isolamento social. Para as turmas Semente 1 e Semente 2 (1º ano ao
5º ano), foi criado a história “minha casa... minha arca”. A história foi narrada pela orientadora do
Florescer, contando de forma breve a história da arca de Noé e trazendo para os dias de hoje sobre
a situação de isolamento. Dentro do contexto também foi orientado as crianças como lidar com os
pais que poderiam estar preocupados ou até nervosos com a situação, ansiosos por não saberem
o que iria acontecer depois que o isolamento acabasse. Para as turmas Semente 3 e Semente 4
(a partir do 6º ano), foi montado uma história com alguns dos personagens da turma da Mônica
jovem, falando também sobre o tema do isolamento social e como ocupar o tempo de forma
saudável.
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Dentro da Plataforma foi criado um curso para abertura de diálogo com os adolescentes,
como nome: “Papo de Psicólogo”, para falar sobre questões e conflitos referentes a fase que
vivenciam. Foi lançado o tema: “Ser Adolescente”, nesse espaço eles tem a oportunidade de falar
sobre questões conflituosas e pessoais, já que as mensagens são vistas somente pela
psicóloga/orientadora do programa.
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Com intuito de orientação foi feito um vídeo sobre: “Higiene Pessoal do Adolescente”.
Porque nesse período as alterações hormonais deixam as glândulas do organismo mais ativas, e
o adolescentes passam por muitas mudanças emocionais e físicas.

Com objetivo de facilitar a comunicação com a comunidade, foi atualizada a página do
Programa Florescer Maringá no faceebook, informando e divulgando sobre nossos trabalhos
desenvolvidos. No faceebook a página tem o link de acesso: https://www.facebook.com/FlorescerMaring%C3%A1-1640961856230275. Quando iniciado os trabalhos de divulgação, eram cerca de
60 seguidores, atualmente tem 414 seguidores e 399 curtidas. Para chegar a esse número foram
feitas várias postagens direcionadas. Iniciamos com a criação do álbum de fotos da “Visita ao
campo de girassóis”, com 63 fotos das crianças e adolescentes, todas com logomarca do Florescer,
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G10

e

Rodoparaná.

Disponível

em:

https://www.facebook.com/1640961856230275/media_set?set=a.2628227820837002.
Foram postados dois vídeos: o vídeo de sensibilização do programa e o Sarau 2019,
ambos foram impulsionados para maior visualização. As postagens realizadas foram sempre
selecionadas com objetivo e pensamento voltados na criança e no adolescente, no seu bem-estar
e no seu futuro. Contamos também com a ajuda do setor de comunicação, que nos enviaram
algumas imagens para publicação.
Segue as imagens criadas pelo Florescer:
Livro: “Corona Vírus”, com objetivo que os pais e comunidade pudessem estar explicando para as
crianças o que está acontecendo no momento no mundo.
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O Programa Florescer também possui o projeto de música: Coral Cênico e Orquestra
Jovem, para esse projeto foi criado uma página no Instagram (@florescer.coral.orquestra) e no
faceebook (Projeto Florescer: Coral Cênico e Orquestra Jovem). As imagens de divulgação foram
feitas pelo Florescer.
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RELATÓRIO DE TRABALHO

Coordenadora: Fátima Cristina Lucas

Do dia 19/03 a 15/03
•

A coordenação do programa Florescer estudou o funcionamento da plataforma moodle, suas
funções, atividades e recursos por meio dos vídeos abaixo. Foi feito resumo escrito de todo
o material audiovisual consultado no total de 16 páginas:

•

https://www.youtube.com/watch?v=0Wgbqt_7QiQ

•

https://www.youtube.com/watch?v=czWAOc5TKT4&t=636s

•

https://www.youtube.com/watch?v=MwQpD7KlOfw&t=561s

•

https://www.youtube.com/watch?v=hh05BSI6sgw&t=85s

•

https://www.youtube.com/watch?v=LZCdm8UQ2iE

•

https://www.youtube.com/watch?v=TQdIvIVwZF4

•

https://www.youtube.com/watch?v=3fy4ExV8d8o

•

https://www.youtube.com/watch?v=kmZ1v5APq6c&t=101s

•

https://www.youtube.com/watch?v=yo5EEfdrHCM&t=584s

•

https://www.youtube.com/watch?v=bs69GTvTD6s

•

https://www.youtube.com/watch?v=pu18OODsU_k&t=594s

•

https://www.youtube.com/watch?v=15wsIduGZDE

•

https://www.youtube.com/watch?v=bB32g2-ZbBs

•

https://www.youtube.com/watch?v=m3dB8b81_5M

•

https://www.youtube.com/watch?v=LeJs26W7tbw

•

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

•

https://www.youtube.com/watch?v=YlaxmIbgjng
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•

https://www.youtube.com/watch?v=q9sN806BUHw

•

https://www.youtube.com/watch?v=wj9XgJvmbQw

•

https://www.youtube.com/watch?v=jM3Fdwca-po

•

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

•

https://www.youtube.com/watch?v=PRtF-V2AIkY

•

https://www.youtube.com/watch?v=zi-vHNDbSE4

•

https://www.youtube.com/watch?v=qh50bNgFP1M

•

https://www.youtube.com/watch?v=HtzPY-84fjQ

•

Estudou ainda manuais de trabalhos publicado sobre a utilização do moodle, a fim de melhor
orientar educadores e beneficiários.
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•

Também configurou a interface da plataforma (página inicial) inserindo o vídeo institucional
e outros elementos, a fim de deixar a interface inicial mais amigável.
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•

Criou todas as salas online e em seu interior os seus cursos, desenvolvendo a descrição
destes, inserindo imagens e gifs.

Sala de aula online Semente 2

Sala de aula online Projeto Florescer Orquestra Jovem
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•

Trabalhou na orientação dos Educadores, direcionando vídeos e materiais para estudo, bem
como, com o planejamento das primeiras aulas, dando sugestões de sites, vídeos e
atividades.

•

Orientou o cadastro dos beneficiários na plataforma Florescer EAD.

•

Matriculou todos os beneficiários em suas respectivas turmas e nos cursos individuais.

•

Fez todo o planejamento das atividades que os Educadores deveriam fazer em home office.

•

Junto ao departamento de Tecnologia da empresa, solicitou a instalação de programas de
gravação de vídeo aulas e de comunicação, como por exemplo, Skype, ApowerRec, a fim
de obter maior engajamento dos colaboradores.

•

Orientou e revisou avaliações mensais e chamadas de todas as turmas, referentes aos
meses de fevereiro e março.

•

Colaborou na produção das lembranças de Páscoa que foram entregues aos pais no dia
09/04.

•

Revisou todas as artes produzidas para o Faceebook e Instagram do Programa Florescer.

•

Acompanhou e contribuiu para atualização do site do Programa Florescer Maringá.

•

Envio mensagens no grupo dos pais, a fim de acompanhar as crianças e ajudar no que
fosse preciso.

•

Revisou os planejamentos das atividades postadas na plataforma Florescer EAD.

•

Acompanhou e acompanha diariamente as postagens dos Educadores e orientações nos
fóruns.

•

Fez a gestão de documentos do projeto Florescer na Música, conferindo notas fiscais,
emitindo documentos para pagamento, inserindo documentos no sistema do Ministério da
Cultura.

•

Elaborou relatório do projeto Florescer na Música para o Ministério da Cultura.

•

Faz a gestão dos grupos de WhatsApp: Coral Cênico, Grupo dos Pais, Florescer EAD.
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•

Elaborou e enviou o relatório de atividades mensais e demais documentos do Florescer aos
diretores e demais interessados.

•

Postou vídeos e aulas na plataforma Florescer EAD.

•

Produziu 21 vídeos para orientação de Educadores e Beneficiários.

•

Permanece na sede do Programa Florescer fazendo a gestão da equipe e da Instituição.
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