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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL EDUCAÇÃO – 2018 

2º QUADRIMESTRE 

 

ENTIDADE: 

Centro Social Irmã Madalena – CESIM 

CNPJ: 04.693.046/0001-94 

Rua Hélio Ayres Marcondes, Nº17, Jardim Nova Era, Itapetininga, SP 

CEP:18214-735Telefone: (15) 3273 2094 

E-mail: cesimitapetininga@yahoo.com.br 

Site: www.cesim.org.br 

Face: Cesim Irmãs Dominicanas 

 

OBJETIVO GERAL:- Oferecer oportunidade para que as crianças do primeiro e 

segundo ano escolar possam ter um local para que no horário de contra turno, desenvolver 

ou aprimorar sua formação intelectual, cognitiva, psicológica, física, moral e cultural, 

garantindo um espaço de convivência e relacionamento, proporcionando a oportunidade 

de vivenciar o respeito mútuo, os limites e as regras, os direitos e deveres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:- Promover o exercício da Cidadania, dos Direitos 

Humanos e as Garantias Individuais e Coletivas, proporcionando a melhoria do 

relacionamento entre família-criança a fim de promover o pleno desenvolvimento destes. 

Complementar o atendimento das necessidades básicas de nutrição, higiene, lazer e 

socialização das crianças. 

 

METODOLOGIA: OFICINAS 

Para facilitar o processo ensino-aprendizagem e despertar o interesse em participar 

das atividades, as mesmas foram apresentadas em forma de oficinas: Atividades 

Educacionais, Artísticas, Recreativas e Esportivas, Capoeira, Dança, Sócio Educativo e 

Informática. 

 As mesmas foram realizadas em espaços variados, salas da entidade, pátio, área 

verde, parquinho e quadra de areia. Os conteúdos de letramento e matemática foram 

trabalhados de forma lúdicas e didáticas a partir de projetos. 

Os conteúdos trabalhados no reforço segue a didática da divisão do tempo em 

quadrimestre onde cada um contempla um Projeto específico para dar maior motivação e 

interesse. O Projeto Aprender Brincando serve-se especialmente do artístico e lúdico para 

atingir os objetivos. 
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METAS PARA O ATENDIMENTO 

 

Metas previstas Metas alcançadas 

100 Crianças atendidas 94 Crianças 

 

 

 

Observação das metas:- No quadrimestre anterior nós ultrapassamos a meta 

prevista com 104 beneficiários, já nesse quadrimestre tivemos a meta diminuída, 

onde fizemos a busca ativa e constatamos que a desistência desses beneficiários 

foi ocasionada por mudança de bairro. 

 

 

01 ALICE CRISTINA PALMA LUNA 

02 ALICE VITÓRIA D CAMPOS VIEIRA FERREIRA 

03 DAVI HENRIQUE CHAVE DA PAZ 

04 ELENA MARIA DOS SANTOS 

05 JULIANA EDUARDA OLIVEIRA SOUZA 

06 MARIA CLARA ARAUJO SILVA 

07 MARIA CLARA FRANCO DOS SANTOS 

08 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE 

09 MARIA LAURA MAXIMIANO SOUSA 

10 NICOLLY PONTES DA SILVA OLIVEIRA 

11 NICOLAS ALMEIDA DOS SANTOS 

12 ROBERT HENRIQUE ALBUQUERQUE FERREIRA 

13 SHARON OLIVEIRA MACHADO 

14 VITOR MANOEL DE JESUS ANTUNES 

15 AGATHA YARA FERREIRA 
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16 BRAYAN MATHEUS ANTITI DUPRAT 

17 CRISTIANO RONALDO DE JESUS DANTAS 

18 EFLAINE VITÓRIA DE CAMPOS VIEIRA 

19 EMILLY ROBERTA MARCONDES RUIVO 

20 GABRIEL DE MELLO 

21 GABRIELA APARECIDA DE SOUZA ROSA 

22 GRAZIELLE MOREIRA ANTUNES 

23 GUILHERME HENRIQUE ALVES DE PAULA 

24 JOÃO PEDRO MATOS MEDEIROS 

25 JAMILLY ALMEIDA DOS SANTOS CORREA 

26 JÚLIA RAYANI DA SILVA SANTOS 

27 KAYLANE VITÓRIA MORAIS DOS SANTOS 

28 LARISSA VITÓRIA DE SALLES FERREIRA 

29 MARIA FERNANDA CLAUDINO 

30 MARIA VITÓRIA ALMEIDA DOS SANTOS  

31 MIRELLA ALVES SCHUMANN 

32 PEDRO HENRIQUE DOMINGUES GOES 

33 RITA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA 

34 VITÓRIA THEREZA PLENS 

 35 YARA SAMYLIR CONCEIÇÃO FERREIRA BORBA 

 

36 ALEXANDRE HENRIQUE ROBERTO DE MORAES 

37 ANA JÚLIA CARDILHO CHIOQUETTI 

38 DANIELA APARECIDA REDUNCIO GONÇALVES 
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39 DENYS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA 

40 EMILLY GABRIELY DOS SANTOS MARTINS 

41 FABRYCIO FELLIPE ARAUJO DEODATO 

42 GUSTAVO MATEUS DE OLIVEIRA PIRES MORAES 

43 JOÃO GABRIEL PAQUES GUERRA DE ALMEIDA 

44 JOÃO VITOR PAULINO DOS SANTOS 

45 KAMILLA APARECIDA DE SOUZA ROSA 

46 KIIMBERLY RAUANE BATISTA DA SILVA 

47 LAYS TOLEDO DE FREITAS BASTOS 

48 MARIA JÚLIA MEIRA RODRIGUES 

49 MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MIRANDA 

50 MIGUEL DE ALMEIDA FERRAZ 

51 MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES 

52 RAFAEL CAVALCANTE ELEUTÉRIO 

53 RAIANE VITÓRIA RODRIGUES CORREA 

54 ABNER SAMUEL GARCIA CAMPOS 

55 DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA 

56 EDUARDO GABRIEL BATISTA DE MORAES 

57 EMANUELLY CRISTINA SOUSA ALMEIDA 

58 JOSÉ MARIA ANDFRADE PINTO NETO 

59 KAUÃ FELIPE CABRAL SIMÕES 

60 LORENA ANTUNES LEME 

61 LORENA YUDI DE OLIVEIRA KAWAKAMI 

62 LUCAS ALESSANDRO ALVES MARIANO 
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63 MIKAELL EDUARDO VIEIRA RAMOS 

64 MOISÉS MARTINS PIRES 

65 NEEMIAS ITIEL LIMA FERREIRA 

66 NICOLAS DOMINGUES DE OLIVEIRA 

67 NICOLLY LAUANNY DOS SANTOS BRISOLA 

68 RHYIANA MARIA DE JESUS NOGUEIRA 

69 RUHAN PEDRO DE ALMEIDA 

70 VITÓRIA ANGEL DE OLIVEIRA 

71 WELINGHTON GABRIEL DE OLIVEIRA MATEUS 

72 ADRIAN LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA 

73 ANA BEATRIZ DE MEIRA M. C. DOS SANTOS 

74 ANA CAROLINA MACHADO DA SILVA 

75 ANA JULIA LEONEL DE MEDEIROS 

76 ANA JÚLIA LIMA DE OLIVEIRA 

77 BRAYAN D JESUS MEIRA BORBA GALVÃO 

78 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MARQUES 

79 EZEQUIEL GUSTAVO DOS SANTOS RIBEIRO 

80 HARUÃ VINÍCIUS DE MORAES DA COSTA 

81 KAUAN DE ALMEIDA LIMA 

82 KAYKY HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA 

83 LETÍCIA ROSA AIRES VIEIRA 

84 LILIAN DE ALMEIDA XAVES 

85 LORENA BARSOTTI GOMES DA SILVA 

86 MARIA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA COSTA 
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87 MARYANA SILVA RAMALHO  

88 MAYSA APARECIDA SILVA DOS SANTOS 

89 NICOLAS GUILHERME DE AL. FERREIRA 

90 NICOLAS URUEL CAVALCANTE LIMA 

91 RAFAELA FOGAÇA BICUDO DE ALMEIDA 

92 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES BORGES 

94 THAYNARA VITÓRIA TEIXEIRA DE JESUS 

94 VITÓRIA CAROLINE CAETANO DE M. MOTA 

 

 

1º ANO MANHÃ  

 

A sala iniciou o ano com 20 alunos, neste período está composta por 13 crianças 

sendo 4 meninos e 9 meninas, algumas das crianças saíram e outras entraram, as que 

saíram foi devido a mudança de escola, de bairro ou de cidade. Continua sendo uma sala 

mesclada com alunos do 1º ano e segundo 2º ano e de modo geral continua esforçada e 

comunicativa.  

O convívio entre eles foi tranquilo, demonstrando um bom relacionamento entre 

todos.  Além disso, gostaram de participar e auxiliar uns aos outros durante as atividades 

propostas. As crianças dessa turma são um pouco agitadas, em especial um aluno do 1º 

ano que apresenta problemas psicológicos, porem seu comportamento teve uma melhora 

durante esse período, está conseguindo conviver melhor com os amigos em sala, 

aceitando melhor algumas regras impostas, a agressividade com os colegas melhorou 

muito, e está se comportando melhor em algumas atividades em roda, mas ainda não 

consegue ficar sentado para realizar as atividades em sala.  

 O aluno que teve o seu primeiro contato com a escola este ano, que não conhecia 

o alfabeto e os números, já está escrevendo seu nome sem a ajuda de crachá e reconhece 

algumas letras e número sozinho, mas ainda continua com uma carência enorme de 

conhecimento e imaginação. O trabalho com ele está sendo lento, mas de muito 

significado, se mostra interessado em aprender, porém seu comportamento mudou, está 

mais agressivo nas palavras, incomodando os amigos, não obedece em sala, responde de 

forma mal educada e isso está acontecendo em todos os ambientes do centro social.  

O ensinar de forma lúdica, através de jogos pedagógicos (jogos de letras para 

formação de palavras, memória, trilhas, etc.), brincadeiras e atividades em roda, está 

mailto:cesimitapetininga@yahoo.com.br


CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA 
CNPJ:04.693.046/0001-94-Inscrição: Isento 

Rua Hélio Ayres Marcondes, Nº17 Jardim Nova Era,  
Itapetininga/ SP- CEP:18214-735-Fone (15)3273 2094 

E-mail: cesimitapetininga@yahoo.com.br 
  
 

sendo de grande importância na evolução de todos os alunos e especialmente dos alunos 

mencionados acima com problema de comportamento e socialização em grupo.  

Na realização das atividades propostas em sala eles foram bastante participativos, 

realizam o que é proposto com atenção e capricho, exceto alguns alunos que ainda 

demonstram desinteresse em desenvolver as atividades apresentando assim uma grande 

dificuldade em sua aprendizagem. 

Neste segundo quadrimestre trabalhamos além das atividades normais de 

aprendizagem com o “Projeto Magico de Oz” onde foi visível o interesse da turma pela 

história. Através desse projeto foram trabalhados atividades pedagógicas como listas, 

caça palavras, cruzadinha, bingo, numerais, situações problemas, formação de palavras, 

e teatro referente a estória. Também demos início ao Projeto Folclore, resgatando nossa 

cultura, valores, costumes e brincadeiras. 

Trabalhar com essa turma está sendo um aprendizado a cada dia, de professor para 

aluno como de aluno para professor. 

 

Metas alcançadas 

Neste segundo quadrimestre os alunos de modo geral tiveram uma melhora 

significativa com relação à aprendizagem, às crianças que estavam no nível pré-silábico, 

onde reconheciam apenas o alfabeto em sua forma sequencial, hoje já estão no nível 

silábico, com algumas dificuldades na escrita. Com relação à leitura os que tinham um 

pouco de dificuldade no início, já estão lendo de forma clara, e os que não sabiam ler, já 

estão conseguindo ler algumas palavras. Na matemática avançaram com relação aos 

números, mas alguns apresentam dificuldades nas operações de soma e subtração. 
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1º ANO A - TARDE 

Introdução 

O Lúdico: jogos, brinquedos e brincadeiras na construção do processo de 

aprendizagem tem por objetivo a importância do aprender brincando através dos jogos, 

nos brinquedos e nas brincadeiras, isso é de suma importância no CESIM. Neste mundo 

lúdico é um mundo onde as crianças estão em constante exercício, um mundo de fantasia, 

da imaginação, do faz-de-conta, do jogo e da brincadeira. Pode se avaliar muito tudo isso 
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neste segundo quadrimestre da turma do 1º ano, onde as crianças evoluíram na sua 

aprendizagem em relação ao primeiro quadrimestre, no desenvolvimento da linguagem, 

no cognitivo, no afetivo, no aspecto moral e físico-motor. 

Desenvolvimento 

De modo geral, as crianças são entrosadas. Ajudam uns aos outros, opinam nas 

atividades uns dos outros e gostam de realizar as atividades em grupo encontrando 

algumas dificuldades apenas no que se diz respeito a divisão de materiais e brinquedos. 

Saindo de uma fase egocêntrica iniciando a formação de hábitos de partilha e 

internalização de regras e convivência social. 

As Atividades e jogos tem sido de vital importância para melhorar a adaptação e 

socialização.  

Toda parte pedagógica no reforço escolar, letramento e matemática foram 

realizada através de jogos, quebra-cabeça, caça palavras, rodas, jogos da memória, hora 

do conto, bingos, enfim todos os jogos importantes e necessários para que as crianças 

aprendam brincando, e através destas atividades lúdicas realizava-se atividades concreta 

em folhas e no caderno para sistematizar a aprendizagem de cada um de maneira 

individual. 

Nas aulas de Artes foram desenvolvidas atividades para o desenvolvimento no 

aspetos de cores, linhas e conscientização referente a reciclagem, foi fabricado um quadro 

com tampinhas e garrafas, porta trecos utilizando palitos de sorvete, um peso de porta de 

flores com garrafa pet, plantado cebolinha em potes de margarina e no pneu plantação de 

alface, com rolos de papel higiênico foram feitos animais, como borboletas, abelhas, 

joaninha e sapos uma centopeia com caixa de ovo. 

Houve uma evolução importante dos alunos em geral com relação à disciplina, 

vários alunos alcançaram o objetivo proposto no Projeto” Estrelinha”; neste projeto foi 

trabalhado a parte disciplinar tanto individual como em grupo tendo objetivo no respeito 

com os colegas, na sala de aula, no refeitório, nas atividades que eles fazem, o respeito 

com os professores e integrantes do ambiente em que elas convivem. Esse projeto foi de 

extrema importância para o sucesso da evolução disciplinar de cada um dos alunos. 

Com o Projeto Reciclagem – Reduzir, reciclar e reutilizar que foi trabalhado com 

os alunos, foi de extrema importância, onde os mesmo estão interagindo no assunto, 

vendo a importância de cuidar do meio ambiente, separação na coleta seletiva do lixo e 

inúmeras maneiras que podemos aproveitar o Lixo em fabricação de jogos, brinquedo e 

na confecção de uma Horta. Todos eles trazem a bagagem da casa do que se tem de 

alimentação. Esse projeto está sendo trabalhado de maneira concreta e lúdica. 
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Metas alcançadas: 

Pudemos observar que no início desde primeiro quadrimestre a maioria da sala 

veio com uma defasagem muito grande na alfabetização não reconhecendo as letras do 

alfabeto e os numerais, e uns 10% pré silábico I somente reconheciam o alfabeto e os 

numerais de maneira sequencial, ou seja sabiam somente a fala, mas não a escrita de 

maneira aleatória. Essas crianças foram trabalhadas de maneira individual. Algumas das 

crianças já possuíam uma alfabetização já mais avançada estando no nível silábico.  

Sendo assim, pude avaliar que neste segundo quadrimestre houve um avanço 

muito grande, tanto na parte disciplinar, quanto na parte pedagógica das crianças. Visto 

que algumas crianças ainda apresentam pré- silábico com uma defasagem muito grande 

em relação a alfabetização, precisando de intervenções, que será necessário mais apoio 

neste terceiro quadrimestre e outras já avançadas no nível alfabético, e muitos já fazendo 

leituras de textos 
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1º ANO B – TARDE 

Desenvolvimento: 

Neste quadrimestre tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto “Era uma 

vez” com a história “João e o pé de feijão” 

No projeto, foram trabalhados com as crianças, a leitura da história e em roda 

discutiram situações da história, tais ela como: a mentira, em que o Senhor entrega ao 

João feijões mágicos e ele não ouvindo sua mãe aceitou essa troca, confiar em 

desconhecidos como citado anterior. Através da história fizemos diversas atividades 

como: 

Letramento: trabalhando interpretação de texto, cruzadinha, encontro da escrita 

correta, caça-palavras, jogo de cartas como: memória, formação de palavras, bingo, 

quebra-cabeça, etc. 

Matemática: Quantos personagens há na história e situações problemas 

envolvendo adição e subtração. Foi possível fazer a experiência com o feijão. Em um 

copo descartável as crianças utilizaram algodão dentro com alguns grãos de feijão, água, 

luz, e muito carinho para que as plantinhas crescessem. Dia após dia cada criança tinha o 

carinho de molhar sua plantinha. Nessa experiência as crianças puderam observar que um 

pé de feijão não se nasce de um dia para o outro, que precisará desses passos para assim 

chegar a um pé de feijão. No final do projeto as crianças levaram-no para casa em um 

potinho com terra, e puderam contar a família essa nova experiência que vivenciaram. 

Artes: Fizemos um livrinho recontando a história do João e Maria em pontos 

principais, e a pintura em giz de cera. 

Atividades de Letramento: Sílabas iniciais e complexas, separação de silabas, 

interpretação de texto, ditado com figuras, ditado silábico, jogo de trilha, jogo com figuras 

e letras móveis, jogo da memória com letra inicial, vogais e consoantes, adivinhação 

através de figuras (escrita da mesma) nomeando as figuras, letra inicial, letra final, 

número de letras, número de consoantes, número de vogais e total de letras. 

Atividades de Matemática: adição e subtração, resolução de problemas com 

figuras, gráficos com figuras, número antecessor (o que vem antes) e sucessor (o que vem 

depois), numeral maior e menor, pulo do gato (quantidade de casas a se pular 2 em 2, 3 

em 3,4 em 4, e assim sucessivamente), jogo de boliche, jogo de dominó com dado, 

quadrado, triângulo, retângulo. 
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Metas alcançadas 

Em comparação com o quadrimestre passado pude avaliar período que obtivemos 

avanços significativos com relação a aprendizagem. Visto que algumas crianças ainda se 

encontram no nível pré-silábico com defasagem, necessitando de algumas intervenções e 

maior apoio pedagógico. 
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2º ANO MANHÃ    

 

Este relatório apresentou as atividades desenvolvidas no 2° quadrimestre de 2018 

no Centro Social Irmã Madalena, pela monitora Tatiane Diniz dos S e Silva com os alunos 

do 2°ano do período da manhã. 

Durante esse período foi trabalhado através de pequenos projetos com datas 

comemorativas, com o projeto CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE RECICLANDO e 

com o reforço escolar. 

Durante os projetos com datas comemorativas, foram desenvolvidas atividades 

envolvendo as oficinas de letramento, matemática e artes de acordo com cada data 

trabalhada, o objetivo de desenvolver projetos com datas comemorativas foi proporcionar 

aos alunos a valorização e a importância das datas comemorativas, e conscientizar o valor 

de cada data para o desenvolvimento do nosso País, estimulando o interesse dos alunos 

pelos fatos históricos. 

O projeto Cuidando do Meio Ambiente Reciclando, teve como objetivo 

desenvolver a consciência para a importância da preservação do meio ambiente, 

desenvolvendo com as crianças momentos de convivência, criativa e construtiva com 

ações e postura sobre a preservação, estimulando assim o amor pela conservação podendo 

proporcionar o crescimento do ser humano consciente. Durante o projeto foram 

desenvolvidas atividades de letramento, matemática e artes. No reforço escolar foi 

desenvolvido o trabalho com as oficinas de letramento e matemática, as atividades foram 
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desenvolvidas de forma lúdicas com jogos e brincadeiras como: (bingo de letras, palavras, 

sílabas e números, pescaria, memória, dominó, boliche, dados, alfabeto móvel, sílabas, 

material dourado...) e atividades em folha. O objetivo do reforço escolar é complementar 

e ampliar os conhecimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem e auxiliar 

nas dificuldades que cada aluno apresentou. Neste 2° quadrimestre durante o 

desenvolvimento das atividades do projeto e do reforço escolar observei que alguns 

alunos encontravam-se no nível pré silábico2 e silábico alfabético, com esses alunos as 

atividades foram desenvolvidas de forma individual através das dificuldades que cada 

aluno apresentou, esses alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as 

atividades propostas, durante o quadrimestre alguns desses alunos tiveram uma evolução 

significativa ao processo de alfabetização. 

Já os alunos que se encontravam no nível alfabético, as atividades foram 

desenvolvidas de maneira significativa e construtiva, esses alunos demonstraram 

interesse e foram bem participativos, as atividades foram desenvolvidas em grupos e 

individual através de atividades em folha e, em caderno também foram trabalhadas 

atividades de incentivo à leitura, sempre auxiliando as crianças no processo de construção 

do conhecimento. 

Metas alcançadas: 

Durante a aplicação dos projetos e das atividades pude observar que houve um 

grande desenvolvimento em relação ao primeiro quadrimestre. Os alunos demonstraram 

bastante interesse nas aulas, fiquei muito feliz em contribuir para que os alunos ampliem 

as possibilidades de aprendizagem. 

A avaliação ocorreu em todos os momentos, através da observação e da 

participação nas atividades propostas.  
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2º ANO TARDE 

 

Sala composta por 23 alunos, sendo 10 meninos e 13 meninas. De modo geral a 

sala é muito esperta, comunicativa e interativa. O convívio entre as crianças foi tranquilo, 

demonstrando um bom relacionamento entre todos. Além disso, gostaram de participar e 

auxiliar os demais colegas durante as atividades propostas.  

O nosso trabalho foi organizado por áreas de conhecimentos, dentro deste 

trabalhamos o letramento, Matemática, Arte e o Projeto João e Maria. Que são 

trabalhados respeitando as características individuais de cada criança e do grupo como 

um todo. 

Citarei neste relatório todo conteúdo trabalhado. 

Letramento: 

• Jogos pedagógicos;( trilhas, jogos da memória, caça palavras, cruzadinhas, etc.) 

• Atividades de segmentação com recortes; (ordenação de pequenos textos e frases 

na ordem correta) 

• Fichas de leitura; 

• Ditado de palavras referentes a história; 

• Bingo de números;  

• Sequência da história; (colocar a histórias na sequência correta) 

• Cruzadinha de palavras referente ao conteúdo desenvolvido; 
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• Ditado mudo; (apresentação de figuras para escrever o nome da mesma na forma 

correta; 

• Caça palavras;  

• Confecção de livro de história; 

• Roda de conversa;( local onde as crianças podem se expressar e desenvolver a 

comunicação oral) 

Busquei desenvolver um trabalho que envolvesse as crianças através dos contos. 

O projeto Era uma vez –João e Maria favoreceu o crescimento e o aprender brincando 

das crianças. O projeto visou trabalhar práticas de leituras e escritas de maneira lúdica e 

que proporcione a curiosidade e interesse das crianças. Os contos começam de maneira 

simples e partem de um problema ligado a realidade como a carência afetiva, a inocência 

de João e Maria em conversar com estranhos.  

Foi ressaltado entre os alunos a cooperação, pois que João e Maria conseguiram 

se salvar porque trabalharam juntos. Sendo assim fortalecer os laços de amizades entre as 

crianças e a percepção do espaço coletivo. 

As crianças durante o projeto confeccionaram um livro coletivo com o apoio da 

professora, assumindo assim o papel de pequenos escritores. 

Em matemática foi trabalhado atividades lúdicas, produtivas e desafiadoras e o 

auxílio individual da professora. Os alunos conseguiram progredir no nível de 

entendimento. Cada criança teve oportunidade de usar o que já sabiam para aprender o 

que ainda necessitavam aprender e obtinham resultados cada vez mais produtivos com 

vontade e confiança. 

 

Foram desenvolvidas também as seguintes atividades:  

 

• Situações problemas envolvendo a adição e subtração, 

• Resolução de continhas de adição e subtração; 

• Sequência numérica;  

• Numerais e escrita; 

• Antecessor e sucessor;( o número que vem ante e o que vem depois) 

• Bingo de números 

• Material dourado; (recurso utilizado para trabalhar unidade, dezena e centena) 

• Jogos pedagógicos (trilha, memória, bingo, cruzadinha, caça palavras, ...) 

 

As atividades realizadas com material dourado contribuíram muito para o 

processo de ensino-aprendizagem das crianças, consequentemente ajudou a: 
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• Desenvolver na criança a independência, confiança em si mesma, a 

concentração, a coordenação e a ordem; 

• Gerar e desenvolver experiências concretas estruturadas para conduzir, 

gradualmente, a abstrações cada vez maiores; 

• Fazer a criança, por ela mesma, perceber os possíveis erros que comete ao 

realizar uma determinada ação com o material; 

• Trabalhar com os sentidos da criança. 

Em Artes foi trabalhado: 

• Confecção de fantoches (personagens da história João e Maria com papel 

color set) 

• Confecção da casa de doces;( feitas com bolachas recheadas, balas, waffers, 

confetes, gominhas, marshmello e massa comestível) 

• Pinturas;( desenhos relacionados a história) 

• Atividades com recorte e colagem. 

 

As crianças confeccionaram uma casa de doces fazendo uso de material reciclado, 

onde elas tiveram a oportunidade de decorar do jeito que elas sonhavam. 

Foi desenvolvido muita pintura, recorte e colagem, as crianças gostaram muito. Já 

a confecção da casa de doce real foi muito legal, pois as crianças puderam participar e 

serem os minis confeiteiros. Eles fizeram uso de toucas e luvas e ajudaram na decoração 

da casa, manuseando os doces como as bolachas, gomas, marshmello, confetes, chocolate 

e entre outros. 

Metas alcançadas 

Com base no que foi trabalhado e desenvolvido nesse período, pude observar 

que as crianças apresentaram um desenvolvimento significativo em relação ao primeiro 

quadrimestre evolução em vários aspectos: aprendizagem, relacionamento, convivência 

e outros.  
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OFICINA: CAPOEIRA 

  

Neste quadrimestre iniciamos falando um pouco sobre história da capoeira, a 

abolição da escravatura e a importância desse jogo na história. Realizamos roda de 

conversa e cantigas que remetem a história. Trabalhamos também algumas culturas 

populares de origem afro brasileira, como o coco de roda e puxada de rede, onde tiveram 

a oportunidade de apresentar essa dança na reunião de pais.  
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Prosseguimos as atividades no mês do meio ambiente, dialogando um pouco 

sobre o que é, e a importância do meio ambiente em nossas vidas, realizamos exercícios 

do jogo do Amazonas, onde os alunos executaram movimentos imitando os animais da 

natureza. Foi muito bem produtivo pois os alunos adoraram interpretar os animais, e 

depois jogaram capoeira interpretando os animais aprendido nas aulas.  

               No mês seguinte aconteceu o projeto de férias com muitas atividades recreativas 

promovendo a diversão para todos. O mês de agosto foi muito importante para nossa 

cultura, pois foi o mês do folclore, no qual esclarecemos algumas dúvidas mostrando 

como o folclore está integrado na capoeira e, também trabalhamos com cantigas e 

brincadeiras folclóricas. 
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OFICINA DE DANÇA:  

 

Neste ano de 2018 encaminhei a unidade, uma proposta de planejamento de Dança 

baseado em alguns fundamentos da Educação Física e algumas vivencias minhas como 

aluna em um curso de Dança na qual participei, cujo objetivo é significar junto às crianças 

as diversas manifestações relacionadas à dança. Não temos e negamos a intenção de 

formar bailarinos e de fazer da dança uma prática restrita aos eventos festivos. Intentamos 

tratá-la e vivenciá-la enquanto conteúdo da cultura corporal, isto é, como manifestação 

da expressividade humana produzida e reproduzida conforme o contexto, crenças, valores 

e características de cada grupo social. Penso que a dança pode promover, por meio de sua 

materialização nas práticas docentes, a ampliação do conhecimento e reconhecimento das 

manifestações culturais, o aumento do repertório de movimentos corporais, a 

sensibilização, expressividade e criatividade. 

Não obstante, tenho percebido que as crianças valem-se das danças também como 

meio de interação e comunicação corporal, ou seja, através da dança as crianças aprendem 

a conhecer seu próprio corpo e nos outros corpos que estão no mesmo espaço, e 

descobrirem o quanto nosso corpo é importante e que pode ser um instrumento que lhes 

permite transmitirem sensações, emoções e sentimentos por meio do diálogo corporal que 

estabelecem dançando, assim Destaco também que a dança pode fomentar desafios 

motores, cognitivos, culturais, sociais, linguísticos e afetivos.  Noções de espaços e 

vivencias rítmicas conhecendo vários estilos de Danças e desenvolvendo suas expressões 

culturais... 

DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

Na realização das aulas neste trimestre, trabalhei com os alunos do 1° e 2° 

atividades voltadas para a melhora da flexibilidade e expressão corporal, onde com a 

turmas do 1° ano a dificuldade de introduzir alguns exercícios de flexibilidade foram um 

pouco trabalhoso, pelo fato de eles sentirem um pouco de preguiça pra realizar as 

atividades propostas, mas com jeitinho consegui alcançar os objetivos da aula. Em 

compensação os alunos do 2° ano tiveram uma resposta melhor em relação as atividades 

onde o conteúdo trabalhado foi a flexibilidade. Logo após as aulas de flexibilidade 

trabalhei o conteúdo e expressão corporal onde as turmas do 1° ano tiveram um bom 

resultado, pois foi muito mais fácil pra eles principalmente pelo tema que foi trabalhado 

junto que foi muito bem correspondido eles adoraram ver que na dança também é possível 

trabalhar o Folclore uns dos temas que mais adoram, sem falara das lendas e toda riqueza 

do nosso folclore... 
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Poder dançar, brincar ou até mesmo fingir ser alguns personagens foi um 

momento magico e único para eles, pois puderam expressar seus sentimentos e serem do 

jeitinho que eles imaginaram ser os personagens. Nesse trimestre tivemos muitas coisas 

e as aulas vem sendo muito proveitosa para as crianças. 

 AVALIAÇÃO GERAL 

A cada aula um novo desafio, pois a cada aula observo o quanto eles estão 

evoluindo e sei que ao desenvolver esse método o trabalho vai concluindo todos os 

objetivos. Na maioria das vezes são aulas divertidas mas também tem seus momentos de 

seriedades. Não é apenas por que são crianças que não são capazes de terem compromisso 

e responsabilidades. É uma grande tarefa pra eles as apresentações pois a cada aula é uma 

nova dificuldade apresentadas a eles e do jeitinho deles aprendem com graça e muita 

alegria, pois sabem que tudo que se é passado na aula não morre ali e sim eles levam pro 

dia a dia deles e que tudo está contribuindo para a formação deles como pessoas de bom 

caráter e vivenciando cada coisinha eles  agregaram coisas boas e estaremos contribuindo 

para que se tornem   seres humanos de escrúpulos e com a mente aberta e com   sua 

personalidade mais rica.  
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OFICINA DE INFORMÁTICA: 

 

RELATÓRIO COMPUTAÇÃO 2º/2018 - PROJETO APRENDER BRINCANDO 

Classe - 2º Ano  

As classes de 2º ano são muito comunicativas, têm um bom relacionamento entre 

si e participam ativamente das atividades propostas, colaborando com os combinados 

feitos no início do ano letivo para o bom andamento das aulas. 

Durante o trimestre foram trabalhadas atividades envolvendo lógica de 

programação e raciocínio lógico visando desenvolver o pensamento computacional. 

Para essa finalidade foram utilizadas as atividades do site code.org (Figura 1) 

envolvendo conceitos de loop e depuração. Além disso, as crianças foram desafiadas a 

programar um robô virtual para resolver os problemas propostos, no aplicativo Light Bot 

(Figura2) - um jogo educativo que permite instruir o robô usando comandos de linguagem 

de programação.  

Na segunda quinzena de Agosto os alunos desenvolveram o tema Folclore em 

Cordel. Uma vez apresentados ao universo cordelista, conheceram a obra da autora Sírlia 

Lima cordelista nordestina, e a adaptaram para criar seus próprios cordéis com as 

personagens folclóricas (Figura 3). 
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  Classe - 1º Ano  

Nas classes de 1º foram trabalhados jogos pedagógicos da série Ariê do 

desenvolvedor Krafthaus Estúdio de Criação voltados à alfabetização e matemática. As 

atividades são interessantes, e desenvolvidas buscando sempre a melhor qualidade de 

design e usabilidade.  

As crianças demonstraram empenho e iniciativa, mostrando-se questionadoras e 

observadoras realizando as atividades individualmente.  

 

Softwares utilizados nas atividades: 

 

• BRINCANDO COM ARIÊ” - possui quatro possibilidades de jogos, sendo: (1) 

jogo de colorir; (2) jogo da memória; (3) jogo das frutas e (4) jogo de associação. Verifica-

se que neste jogo, o personagem interage com a criança, é muito atrativo e interessante, 

auxiliando no desenvolvimento da aprendizagem.  

 

 
 

 

• ARIÊ NA ESCOLA – 

Aplicativo com atividades para 

estimular a alfabetização e a 

iniciação matemática. Possui atividades multimídia de formação de palavras e cálculo 

mental. 

 

 

 

Fig. 1 – Atividade de Depuração (Code.org) Fig. 2 – Atividade de Raciocínio Lógico (Light 

Bot) 

Fig. 3 – Cordéis produzidos no Projeto 

“Folclore em Cordel” 
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__________________________________________________ 

Adriana Aparecida Nanini 

Coordenadora geral 

 

 

 

___________________________________________________  

Doraci Carmélia Bizam Vianna 

Coordenadora pedagógica 
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