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ESPECIAL

Associação Renascer

-pro1eüons para olerecer supofte necessa o aos aluno§.
As ofioinas foram realizadas nas 02 Lrnidades flsr'cas da instituição e também em atividades extemas
corlo visitas a espaços oulturais, esporti.,.os e de lszer da cidade.

sionais das ohcin-âs âluaraq ê lblru colaloraliva com

AÍ Arélia CE Catrlel. 4701-Jd Sonio S J RrotEto-Sp{Ep 150?r l?0 Ione/Iâxr(017)i2139595
L mnr c ped,eôgic(aassociacadmask ore hr1!]!l!!$§1!!!!!e .qrgttr

Noúe: Associacão Renascer
Municipio/Estâdo:São.losé do
tuo Preto/SP

CNP.I: 71.744.007/0001 -66

Endereço: Mantenedora: Av. Amé)ia Cury Cabriel. 4701 Jardim Soraia São José do Rio préto -
Unidade 2 Filial para cessão de espaço: Rua Sebastiana Cândio pereira, 30 Jardim Mamcanã
São José do Rio Preto CEP 15092-220
Telefone: l7 - 3213.9595 e-mail: Drojetos@associacaorenascer.ore.br /

administrador@asseqiacaorenascer.ore. br /
c.pedagogica6)associacaorenascer.oÍg.br

No da Conta Corrente
51037-8

Código do Banco:Banco do Brasil - 001

N' da Asência:1510-5 Praça de Pagamenloi São José do Rio Preto
Tenno de Colaboração: SME 18/19__
Yigêrcia rio Convêrrio: 0i/0i/2019 - 3!r'íií2020

Técnico Responsávcl: Márcia Ilegíra Barbosa
l ' l nF\.rrEIr Á,^ i
Público Alvo:
- 140 educandos com deficiência intelectuai e deÍiciência intelectual associada a outras limitações,
como a t'isica- com idade a paatir dos 06 anos- úffâ atendimento em contú-tltmo em ot-icinas diversas.

iâl- liiii.iamciiiill oü oiiciiras iiiia iiciiissiicin do iiaLnsiriiiic asiolô1.

Trânspot'te:
' 100:i§314qq!s {!:I9 er

Itr.METODOLOGIA
As oficinas aconteceram com a finalidade de desenvolver ao máximo as pàiánciaiiaaoes aú atunos
corl vista a uma ,',elhor irtegraqão pessoal, socia,l, valorizaldo as difeled-es área,s do conheci!!e!:!to,
utilizando materiais pedagógicos confonne as necessidades, o interesse e a idade ao atendldo, de
urodo a iàoilitiu seir acesso a aprendizagern prática para a vida.
Às atividades ocorreram e1n espaços multifuncionais coin materiais didá1icos, pedagógicos,
equipamentos e p.ofissionais coln fonnação pam o atendimento ás pessoas com deficiências.
proietadas para oferecer supofte necessário aos alunos.
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Reconhecida Ulilidade Pública FederalDecreto Publicado no OaU 17t1ot1s97
Rêcônhêcida Uülidade PúblicâEstadual Lêino 11599 Publiêádô no DOU 05/0712003

Cedilicado dê Entidades dê Fins Filanlrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611 2000

OÍicina de

Fisicas

Utilizar o osporte
eótcacional oorlo
inslrumento de orieniação o
desenvolvimento das

capacidades e hâbilidades

§olldicionamento, destleza,
objctiva dc, a fonnação
integlal do individuo, por
todos os aspectos
promovidos pela p1ática
espo(iva como autonomiâ
e inclusâo.

Peniú o bom
desenvôlümeniô do ritlno
dicçâo, colruflicâção,
expressão, leiacionamento

com deficiêlcia, de fonna a
permitir que â músjca ihe
ofercça a meximizagão do
púcesso de aprendizagem.

-CamirllÉdas ao âr lirae:
-Pmjeio Acqualüdico;
-Circuitos Mololrs;
-Gi ásticaEducacional;
-Atiüdades esportivas;

-Jogos de Mesa
(Fo'ooinn, Tcnis dc
MesA Aero Hockey);
-Esportes Adaptados:

Melhoria na qualidade
de vida, no
conhecimento e
deselrvolvimento das

atividades esportivas

com o coryo. Os
resultaalos lorarn
obtidos parcialnente
üsto que algrunas
crianças com
deúcrê1lcÉ lecessrtaan
ainda de
acolnpanhâmento de
sairde e serviço social
para rneihoria de
qualidade de vida
dentÍo do laÍ.
Os el,*os obtireral:l
melhom nos quesitos
que elvol.r'erarn
dtmos, canto e

arç?o{íão 'ôôÍp.fia*
como tarnbém
meihoralam â
iingBagem oÉ1. Poiem
há a necessialado de
aquisição de alguns
instrulÍentos musicais
paü
deservolvimônto e

acomparlhamento de
habilidâdes qüe os
alunos demonsúaÍarn
no decorrer do

Quântidade
de Alüno§:
140

Totâl
Gficin:rs:
700

Frcquênciâ:

turmas;
-Atividades CiÍceNes;
-lniciâção ao Esporte
(futebol, basquete, bolâ
oueimada voleibol).

-Exercícios .le
aquecimeffo de
vocalizes com diversos

de Alunos:
140

?oíàt
Oficinâs:
436

Total
Frequênciâ:
4.528

sons;

desenvolvimento
anicúação. ôcaao
afinaÇâo vocall
-Exelcícios
contençâo de
expansão respiratóda
fortalecimento
dialiâgma;
-Expedmentaçâo
exploraçâo

da

de

de

do

ústnrme os Drusicás:
-Rel&\amento ao som de
[1usic3s;
-CoÍal:
-Música e ritmo com

Av Amélio Cury Gahnel.47ol Jd Soraia S.l.ltioPreto-SP{EP 150?s-220 r.ne/Fâr (017)3213 9s95
Einail c ldlágoglm@a$ociacad6úcr ore bryaDii!!§!ça!!!!ç!§!!!.a!&br

cNP.t 71 744 o07/00ô1,66

pedagógicas que facilitaiarn o acesso do aluno ao conhecim,.Dto e a sua integração no grupo, entlc
outras ações que promoveram a educação inclusiva. Também o foram realizadas rermiões com
làmiliares afim de e.clarece-r sobre desenvolvimento dos âllnos e promaÇão de n'ielhor Çonvivência
com todos dentro do lar e da comunidade âo qual estão inseridos.

r\,- DriscRlÇÃo Dos REst,r.iADos otlTtDos
A'T!YIDÀDE ÔBJETTYO CONT[LTDO M I]TÂ RE§T LlADOs

í)BTItl()S

oncra de
Música
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Oficinâ

Ofictua

Infonnáticâ

contextc Co
Totâl

112

Totâl

.1.381

çonoruieaçâo e
envolvimento

apresentação.

Ds :)2:,^os ct»Lyztw
melhoria na
ãP'ç"u,zaa§", qu<
coúesponde a
lirrguagem oral e
escritâ como tâmbém
nas que envoiveÍn

Deservolver um tabalho
com as âlles-irtegladas, a
interdisciplinaridade, onde
c4da a1uur}, trabclhadq de
foflna indiüdual no

99qqt!La4v-a§: ,- . .
-Contação de Histórias;
-Peças teatrais:

-Jogos usando tnúsica;
-Músicas de datas

-Áúa temática sobre
daÍas c4!!e.E1o!aii-was
(I'esta Jurina Folclore);

coryoral englobando
exercícios de espelho e
marionete;
{',:É_ús dn Éxprr ;s,igs
gestuais paaa o

Qunntidârlê

t,+0

\4e1horia
intelpretação

na
de
na
DO

nas
grupo ,

i eligênciasmú1tiplas.

Revelal as poteuciâlidades,
habilidades e aptidões de
câda aluno por diferentes
rgeurcos e aúJodas das
aates, de Íorma a pÍomovel

socializaçâo e reduzir a
agt essivialade,
impulsiüdade,
íiperarivirlaúe.

Paeej.bilj+e,^. :ês s-t-:grs ccr]1
deficiência inteleciual o

às nora:
teqrologias" para iÍteBgir,
experimeDtâr e vivenciÍu
novas fonnas de aprender,
por meio do computador,
tablet e demais me;os de

desenvoivirnelrto
percepção;
-,Iogos para
desenvolúmento
atençâo e concenúaçào;
-D
-Conskwão de painéis
temáticos e explicativos
de acoldo coln daÍas

-Aatesanâtos e

comemoração de alatas

especiais (dia das 1nães,

festa junina dia dos
pais, arividades c
blinquedos folcloricos);
-Púturas em geral (tels,
papéjs, tecidos. pedras e
rnateriais reciclávois);
-Consaltqão de livros
temáticos e explicatil,os
sobre pro.jetos e datas
comemorâtivaS
úiljz"ndo recoltes,

Quântidâd§
dc .{lunos:
l.í0

Totâl
Oficinâs:
,153

To1âl

Melhoda nâ
cooldenação motora
111ú4 no co hecirnefio
de eoues e ô4ras e qo

desenvolvirnento de
récnicas de altesanalo.

!reqüênciàl
5.905

col
-rtrá- '-á-,--i--" .^,-
utilizagâo de siles

-Coordenação
visomotora com
utilização de recursos do

Av Ámélia Curl Gab.iel,-1701 Jd.Sorâú SJRiôhdo-sP{rEp l5n75 220 Fone/Ftr (01?)l2l:l9595
E-Íail cp.dasôaica3asô.iacxdrus.erüstryEd-assalEq&rE!.§ h

CNPJ: 71 .744.007/0001 '66

de Àlunos:
140

Total
OficiÍâs!
37§
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de jogos

dê I.ín€ua

de Reforço

QuanÍidad|}

H0

'Iotal
Oficinâs:
1.906

alravés do üso de
jogos on lile.
lvtelhoÍiâ na
coordenaÇào motora,

Melhoria na
qxadizagat o oa
responsabilidade com
cs *.erefgs escolâÍes.

Oficiua de

Oficina de
Capooira

Desenvolvimento ao
máxiao da aFeodizagEm
em pessoeE com
Ceficiênciâs intelectuis.
com diferentes Íecursos e
adâptaçôes que peflnita ao
deficiente tÍanspor suas
iirnhaçõe" c poteÍ.iáli,_ãÍ

-Consnxção
ped.3eógicos
PoÍuguesa

-Atividadcs
pedagôgico:
-Tarefa acompanhada:
-Àtiri&ãdes
psicomotoÍas e de
grafisrno;
-Projelos pedagógicos
pârâ melhor
aproveitamento dos
coDteúdos t'âbâlhados
em sâlas de âulâs e

suas

edircacionâis.
conqúslas

Aliar tnovirnentos de força
ooordeoaçâo, destr€za e

i"/4tilihno di*àaia" zlé;a
de se caract6izar como
exürício amdiovâscular-

Pessoal

-\ iú4ê.a e o$21ízaçfu1
dos espaços utilizados
paÍa âti,íidades e
descanso:
-Alimertaçâo Saudável;
-Higiene, co servaçâo e

arma2onamenro rios
alime os.

-lniciaçâo
movimentos básicos

eia*L e De&,\a),
históriâ da capoeiÍâ
angola e caítigâs;
-lntrodução ao samba de
roda;
-Atividades de
intcgração com a

co!ünidade utilizâtrdo â

capoeira.

Qusntidade
dr Alunos:
l,!0

()ficinâsl
1.906

Total
I'reqúônciâ:
26.35s

t otâl
Frequêncial
26.3s5

'l'otal
FÍequência:

Melhoria no
deselvolümento dâs

b*t'íidana-e àe
escovação dsntári4
alimentâção
independente,
responsabilidade com
os aÍnbientes de uso

Quântidade

r40

TÚíâi
ôffcinas:
165

Melhoria no equilibrio
e ritno ds coryo bem
c ]laatu) c,ôDil..lid,
compoÍtatnentos
inadequados
apr esentados.

N{elhoria no eq'.ilibrio
e no trato com os
animais.

Projcto
Hípicr
Vilâ Reâl

Av Amélà Crry CaiÍiel- 47o I -rd SmiFS J.RiokerÕ,sP{EP: 15075-220 - Fúe4àx: O 1n3211.9595
E-mar . d-üE+io .i oeNirc&'mscc. o.g bn4!§-!l!4§!a!!q3!!_$gj!Ahr

C NPJ: 71 .744.007/0001-66

úilizándo fenanentas l

do Word; Totâl
-Pesquisas de temas em I Fr€quência:
geral utilizândo os 4.165
recuÍsos da i e rel.

mulú!ídia (áudio e som)
que facilitem â

aprendizagem e o suc€sso
educacional.

Oficina de j Proporcionar âs pessoas
Atividade ] con dellciêrsia sondições
,Jâ v\da I para qre denao da suas
Diária e possibiiidades-

autossuÊciência-
irdependência e aulonomiâ.

AJuda a melhor$ o l-Co0tato co,n o cr\'alo lQuantidadc
equilibrio e coordcnacào {cuidado. trâlânrcnlo,. . dc qlunosr
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Aril.idades
Extras

Promover a socialização e
iazer dos atendidos atrâvés
de âtividades intemâs e

ext€mas.

-Passeios culrurais.
esportivos e de lazer;
-ComeÍromçào de datas
comernorativas com

i\4eihoía nâ
socializaçào.

r, t t i izt' R@ ít ía lu b.r s úroordenJúb Fpdr=ró:l Él

Quâítidâde
de Álunosl
t40

'Iotsl
Oficinasl
148

Totâl

2.t63

participaçAo de
voluntáios e integraçâo
da comunidade üsando
melhoÍ inclusão social
dos atendidos:
-Locais: (-'lubes.

Bibliotecâs, Hípica"
Represa It{unicipal,
Cinemâ-
- Festâ da Farniliq
" Festa Junina;

- Festa do Folclore.
I ransporte

Duante o ano ietivo os alunos participa.am de todas as atividades oferecidas no ambiente escolar, lbram
realizadâs reuniôes bamestrais com paÍticipação dos familiares e equipe escolar paÍa conhecirnentos das
-';, ,À-â-" .-^t;,-Á-" l*- -^6^ Án -. ^),,.à^ A^ -^A- -1,,-^ 

-. --,^ ,l^ úafAl;^ -^^t^.,-^ ll-; . ---.,-
apreserltada na primeira reunião do ano. Também foram realizadas outras ações paÍa melhorar adesão e
participaçào da familia no ambiente escolar como Festa da Farrijia, Caminhada em Comemoraçào âo Dia
Inrcmacional da Pessoa com Deficiênciaj CMPCD, Festa Junina, Mostra Pedagógica, Espetáculo de
Apresentação do FeshameÍto do Ano Letivo no.Teatro Paulo Moura, Festa dos Alulos para finalização das
atjvidrdes ao fiml do Ano Letivo com úesada dô Papai N4el e pÍe-senles a todír-s

aa:2'.Bat.eí.i"ó

^v 
Amélia Cúy Gabriel.4?01-Jd Sôkia-sJ RioPr.lo-s!-CE?: 15075 220 rón./Fê\ (ol?)l213eie5

L-mürl c lIdôeune i acscrârbútusc« ôÍS hm!t4t-3is9§tê:dss4ss!jE!

CNPJ: 71.744.007/0001 66

resistàcia. I coordmaçâo motom:
Troz beneficios pâra o | -Ritro e compasso em

neurológico, I cirna do cavalo;
eguilibrando os rrtrnos dos | -Trabatho em equrpe.

batimentos cârdiacos e

aunentado o podcr de
coorderagâo psicomotoÉ

Totâl
OÍicinâs:
l19

ToÍal
Prêq*êâ3i*:
1.204

ReâlizaÍ o íansporte de
âluÍos do ensúo especial.
fufldârnental ou oícinas.
que nâo residam Ío entomo
dâ instituiqào Ío Jardim

Total de

trânsportâd

r00

ó transpoÍe tacilitou o
acesso dos aluros na
frequência dâs

atividades aos quais
participararn duÍante o

fenetn

ÊacilitaÍ o acesso as

oÍicinas.
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\'- ÂNEXOS

Relrtório de Anuâl Atividades Bísicâs - 2019

Responsável: Prof." Larissa Agreú
Atividades

-PB.OJETO.AQU.{]-riDlcO
- Alongamento,
- Camiúada
- Circuito Funcional: trave de equilíbrio, subir e desceÍ escada, mioi-jump, pular pneus, etc.
- Rolamçnto lâteral:
- Cambalhota de fteúe:
- Posiçôes de Girástica Educacional: posição inicial, sentado ern "v", equillbrio nojoelho esquerdo e direito,
posição de vela, siiper-homern, posiÇão final;
- Atividades Circenses:
- Salto sobre o Plinto;
-'l iro de velocidade e conida;
- Cama elástica;
- Tanque de Ar:eia
- Brincadeirâs recreativas com vivências pedagógicas;
- Êsportes coletivos: Futebol, Voleibol, Basquetebol e Bola queimada;
- Competições espoúivas: Atletismo, Tênis de mçsa e Bocha.

Objetivos Gerais

- Estimular a visão e o padÍão cruzado dos alunos;
- Melhora da atenção. cooÍdsnação, equilíbrio e lateralidade;
.Desenl,olviÍâ€ito e for"êl€cimento da mzscslsáura dos rer:,rbros ia.r-;icres e rupedores e d+ tâ{s,\;
- Organização espacial, através da Ginástica Educacional;
- Condicionamento fi sico, resistência cardio-respiratória e fl exibilidade;
- Disciplinai
- Socialização.

Conteúdo

- Matcriais utilizados: bola, tatamc, cama elástica, mini-jump, cone, travc dc equilibrio, pneu, bambolê,
escada horizontâl e veÍical, plinto, rede, tabela de basquçtebol, €tc.

Pa.,,lr',,1/.. llhri,l^<

- Desenvoh,imento corporal harmônico,

^r. ^mélio 
cury c.tÍiêl. 4?0r-Ja s"núJ ,.RioItctosP{EP: 1Í?t22O ,Iúdlos: (01?)32 t 3_9595

Etuil . pâl,g%isâás,Eidqomâ@ ü8 e$1:!-$!ssê!!dm5g!Ig-br



Decl

- Aquisição de novas hâbilidades;
-Melhora no desempenlo da execução das atividades que requerem foÍça, resistência, Ílexibilidade,
velocidade e atenção:
- Qualidade de vida diária:
- Socialização e disciplina dos alunos atendidos.

No aúo oc 2úi9 os aiunos do prqeto conlíatuÍIo rivcram uma meihora. tanto na cooroenaçào
motoÍa, quanto no compoÍamento, tivemos algumas dificuldades com os alunos que eÍtÍaram da rede, mais
foi ha fase de adaptação.
Esse ano também desenvolvemos o projeto AQUALUDICO, que foi Lrr sucesso, era uma vez por sernana,
todos os alunos tiveram o compromisso de trazer roupas de banho e conseguiram atender o objetivo.

Esperai,-am airsioaoc prn^ese dia, e oc,r'ir ieso corcegfÍ de6ÊÍ'vnl-,Er as atiíi+a,jaE Friopgstas na piscida,
o objetivo desse projeto não é soürente a recreação, são desenvolvidas atividâdes de relaxamento, respiração
e atividades lúdicas que visa o desenvolvimenlo da coordenação global dos nossos alunos.

O projeto aqualúdico além de todo trabalho de desenvolvimento é muito importante pelo tmbalho
social, pois os nossos alunos vem de família em situação de vulnerabilidade, não tendo acesso a parques
aquátlcos, e esse contato úreto com prsclÍa.

ÀDéli' cnry oâlri€I. .170l-Jd.soBis-s J. RioPrelo-sP,aEP: 150?i-220 Im€/Ea\: (017)3213.9595
E,msil: o.p.]laeoers@âsseúáú@sc6.ô.g.bt1lr!1!êÉpsÉ!!qqa§!!r!qb!
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Relàaótiu dc InÍornrática - 2019

O mundo vive um aceleÉdo desenvolvimento, em que a tçcnologia está presente direla ou indiretamente em
atividades bastante comrms. A escola faz parte do mundo e paÍa cLunp r sua lirnção de contdbuir paxa a

formação de indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania, parlicipando dos prooessos de

x3*ÍfaÍrJac+b e aantuJ.,k da reelidede, &':e eslar aàeí-â € ir€o.pcr3r no1'os b.!Lito-s, €,alnrytuI.€,*.*s,
percepções e demandas (PCNs 1998, P. 138).

Informática educativa reÍ'erç -se ao uso do computadoÍ e suas fenarnentas no âmbito escolar,

eüquanto recuÍso pedagógico a ser utilizado pelo Fofissional docente. Ernbora o teImo infomática não seja
o mais atual (comr]rn na década de 80), o termo inÍ'omática educativa continua sendo utilizado pelos
proíissionais da educaçâo. i(o ârnbito escotar, também podemos considerar o computador riorno ürn
dispositivo de tecnologia assistida e portanto como um facilitador de inclusão escolar e social.

Obictivo ílntencionalidade):

lnformática educacional (informática eduÇativa) é utilizar o computador - pÍlm acesso à int€rnet e

softwares educativo - enquanto recurso pedagógico para as aulas de diferentes disciplinas, incentivâÍdo â

descoberta de lnÍbrmações e a construção do coúecimento tanto do aluno qualto do professor. Destâ foma,

AÍ Ànélia cury Gobri.l..l?ol-J.l sorai!-s JRiol')!.lo-sP{Et t507s-220_!on!4ax:(017)32ll9Jr5
E-tuil: c.p..lâgoeimlaisüia@orcúscü.üg br!irüé§lei!!Àqr!!§E{ ols !r
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cabe ao docente reflelir sobre as possibilidade, pam que as ferramentas computacionâis çontribuaür
efetivamente pam a constaução do coúecimeÍto por seus alunos, as peÍguntas "por que?", "quando?" e

"como?" usar o computador são fundamentais para auxiliar nuna efetiva constnrçâo dô conhecimento.

Cotrclusão: Podemos concluir através de registros, fotos, videos, árdio e outras feramentas tecnológicas,

quc os alunos po.tadores de defiÇiência irtelcctual c dcficiôncias múitiplas coÍseguiram atiígir a

intencionalidade esperada pelos p.ofessores e mollitores. Assim possibilitando u1na mútidisclplinanedade

entre as demais disciplinas, com novos sites de jogos, lousa digital, pesquisas, apps atualizados e adaptações

necessá as daldo um supoÍe técmco aos discentes, docentes e n]onitores.

Ay 
^mé1ia 
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I{elatório Anual de N{úsica - 2019

Itrofessor: Tiago Frâtântonio

O ensino da músicatem como objetivo proporcionar aos aluíos que possam se expressar e se comrmicar
através dela, bem como promover experiências de apreciação e abordagem em seus vários contextos

culturais e históricos. (PCN)

Atividade Propostâs em 2019
Adulto

. Repertório clássico europeu, clássico L'rrasileiro e popular bnsileiro.

. Desenvolvimento da articulação e da Dicção. (Exercícios de aquecimento voltados para o

d€senvolvimento da articulação e dicção e afinação.)
. Desenvolyimento respirató.io. (Exercicios de contenção de ar, expansão respiratória e fortalecimento

do diafiagma).

Objetivo - Desenvolve. a socialização a escuta, compoÍamento, atenção, concentBção, desenvolvimento,
coúecimento e o apdmoramenlo cultun .

:C*p Seeag - Maoic* tae eo?ffi
. Musicas tocadas utilizando copos corno pdícipal instrumenlo tmico.
. Repertó o popular b&sileiro.

Objetivo - Desenvolver habilidade ritmica, coordenação motora, ateÍção, conÇentaÇão, sincronia,
euoperati\ idade. inLeÍaçào e nabaÍho em equipe.

- Jogo dâ memorâ Musical
. Jogo da mernó.ia musical com tigums positivas, são apresentados todas as tigu{as e suas funçôes na

música, após era proposto o jogo da memória ellr tamanho grande onde os alunos tinha]n que

encontmr o respectivo par.

Objetivo - Desenvolver meÍrorização de cuIto prMo

Infantil

- Baudi4-br^
. Musicas populares do repedó.io bmsileiro
. Musicas de temáticas de acordo corn as comemorações do mês (ex: Marchiúa de camaval. páscoa,

dia do indio, musicajuninas, folclóricas e etc.).

À,. Améli cq G!lÍie],,1701 JJ SonE S.J.Rrot,reto-SP-CEP 15075-220 ronoEax (017)3213.9595
E-rü1l c lÚ]ÂCogrca@ass@iacaúúas6 úg.bl1!!!r$!!ilqrq!I!§!!!-a!&br
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Objetivo - Desenvolvs a perce![ào musical, coordenação motora através da contagem ritmica, interação
social, conhecimento da cultura populâr e compoÍâmento

- Relâxâmeíto com músics clássicâ.
. Os alunos deitam nos tataÍnes e Íelaxam poÍ alguns minutos ao som de musicas eruditas

ôTimulaotcs. tVordrtc Ecfú(^ sn.,

Objetivo - Estimular a conçenÍação e controle emocional e comportamental

- Brincâdeiras com musica
. Dança da cadeira (as marcações feitas nos passos de acordo com o tmo toçado).
. Vivo mono (som agu<io vivo/ som grave mono)

Objetiro estrmular o rnteÍesse pela muslca.

- Elplcsstu Li.vt€ ,{Ítfui€&,
. Alunos são estimulados a coúecer os diversos instrumentos e sons presentes na sala, por um

determinado p€riodo das aulas eles são lilres para expressÍu suas emoções aÍavés do instrumento
escolhido e de forma livre de acordo com sua limitação e conhecimentos.

Ohjêtivâ AryneDJar ê câDhççilrÉlra e ç-§tiÍtu.Iiâr a-s Êmações

llateriais utilizados.

r' Teclado
r' violão
v' Bandrúa Riünica - (AJaché, Agogó, Eiack, L.ampaneia, C astanhola, LlNe De Rumba, (ongl]ê,

Flallta l)oce, Ganzá, Mataca, Pandeiro, P.rÍtorial, platinelas, pruto, Surtlo-Mor, Tahhor, StrrdAo,
Reco-Reco. Pa deirinho e Triâng o).

r' Pandeiro
r' Tamborim
r' Sudo grande
r' Caixa
r' Chocalha

I Home
y''latames
r' Jogo da Memória (Figuras musicais)

A! Anú1i0 Culy cabiier.470]-rd soma-s J RiôpÉro-sp-.cEpr ljO?5-220 -rde"6axr (Ot7)j2t3 9595
E-mri c p€dág%icâ aâsqeoú@scc,.org ütatàlÀ-&sEu!!!rsl!5e!!9!eE
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Resultâdos Positivos Obtidos

Todos resultados obtidos duante lodo o ano e progressivamede.

Cor{l e Cup song iÁduiros)r' Afinação
r' Ótimo desenvoivimento da dicção e articulação vocal
y' Desempeího rítmico
y' Conhecimentocultural
/ Cultura da musica clássica
y' Memorização das inusicas (ótirro resútado, pois a maioria nâo sabe leÍ)
y' Sincronia

"' Ivlusicalidade

- rr4uérlru (r:r lqur}rE

O coral teve ótimo desempenho dwante o ano, livemos muitas dificuldades devido as limitações mas a
maioria fol?m superadas.

B+adi*h*
/ Coúecimento cultural (conhecendo musicas populares ds roda)
y' Desenvolvimento rítmico
y' Habilidades motoras
r' Noção de espaço
I Nbção de tempo e pausa
,/ MusiÇalidade

A bandiúa teve ótima evolução na parte tmica ao longo do ano, no inicio na sua grande maioria os alunos
Lilú1am movimentos desordenados e sem sincroda ao fechamento deste mesmo ano, a grande maioria
c4p.seguia deceÍ,,Fe*lr. pel.> 1",ep,os ae ââIltag€ns de terlpô bí.rieeê aoi?1ê 4/4

y' Comportamento

Geraly' Comportamento

" Aíerção
y' Concentração
/ Socialização

r' Trâbalho em equipe

Av Anélia Cu.y ahünel,470l Jd.Soraio S..Ituoheto SP{EP] 15075 220 loe/Iox i0i7)3213.959j
E núil: c pqlagogioa(,q'asooiâoaúmasoq org.hô!\rus$!ia!4!qa$qqgÜr
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/ Organtzação

Os al',rnos sempre demonstrararn graÍrde interesse em panicipar das aulas que visan sempre buscar não
apenas o desenvolvimento pedagógico e sim a dive6âo a distração, pois se divertindo também se aprende.
As aulas com adultos sempre são muito tranquilas e empolgantes com raros episódios de pÍoblemas
compoÍtamentais. Com as turmas infantis as aulas são divertidas e mais dinâmicas para poder prender a
atençâo, tivemos algumas drliculdades na adaptaçâo dos novos alunos que vreram da rede, apresentando um
pouco de rcsistência as regras mais propicios a distrações e problemas devido ao comportamenlo que se
deve a idade e ao ambiente até então novo para eles, problemas esses que fomlÍl sendo sanados durarte o
ano e ao hm tiveram um resultado positivo, Çom alunos mais comportados e interados as rcgras c ao

,+*
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Relâtório Anual de Teâtro 2019

PÍofessor: João Pedro Dorce

O QIIEBRA NOZES - IIM MTISICÀL DE. NATAL

Espetácüo de conclusâo de aulas de teatro da Associação Renascer do ano de 2019.

O espetáculo surgiLr de uma sugestão e foi se amadureçendo a paÍir da ideia de que, hoje em dia as

pessoas Írão veem mâis o natal como anligamente. Para as pessoas de um modo geral, hoje o natal não tem

mais aquela alegria de antigamente, onde as pessoals se reuniarn em sua casa, confraternizavam e viviam a

magia do íatal.

O Quebra Nozes - Um musical de Natal, é um musical inspirado na obÍa de Ballet Clássico,

compo$a por Tchaikovsky em i892. Fara Ciara lpersonagem prjncrpai inreçr-etacio peia Namibia Fernanda

Oli'u'eira aj.i':,a da fustiluição), não havia époia útaLs feiiz do quÊ o i.laiai. Depois de gaixlar um presente

inusitado de seu lio, e seu iImão quebaá-lo em segúda, Clara só que a que o Natal fosse rcalmente mágico.

Mas, de repeÍte, ela escuta um barulho vindo de todas as direções. E a partir daí, utr mundo de sonhos e

enca.ntos ros é apresentado. Nesta adaptação, 180 alunos com suas limitaçôes, cantam, dançam e encantatn a

lodos levando a mensagem de ur Natal Feliz, Mágico e cheio de Sonhos.

Tivemos uft processo intenso com os alunos no qual começarros na saia de aula, logo na volta das

férias. Começamos a experimentar a possiôilidade de cada personagem para caciâ tunna, assim vendo qual

§ia o irrais a,lequado para cada tuima e cada inúsica. Após este piocesso, começanios a tia,úalliar com as

coreografias e corn o corpo que compunha tal personagem. Con1 os Ratos por exeraplo, fizemos um trabalho

firme onde os alunos deve am sair do obvio e do imâgiíá\,el.._ Como assim ulr1a gangue de Ratos que

senem urn Rei, sào mal\ado. e ladrõcs^

Para os vilões do íosso espet.iculo fizemos um gmnde têbalho de corpo e jogos cênicos. onde os

alunos foram moldando cada um o seu própiio Iato e as suas oaracteÍsticas enquanto se divertiam e

conheciam aincia mais as possibili<iacies cio seu próprio corpo. Depois que o trabajho in<iividual de cada

tur! a estai,'a consolidado, começai-iios a r'azer ensaios jüiitaiido os alurros, trabalíando assiü a irr.legiação

enhe eles.

Ar'. A6ó1iâ Cw G,briel. 4701-Jd SoBlo Sj.tuoltero-SP{Epr 15075-220 lonÊ.fax íOlni2];959!
...tu c Dedzgôpiu a ,rúuúorm{à ôrs hhs*.§o.ú.adh1 .d s! t-,
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Tivemos também um gande lrabâlho ao escoiher os figuri[os para que os âlu1os tivessem âinda

mais domínio no pâlco e entegassem o que foi pedido a eles. Nesle trabalho íotei a âutoestima de cada

aluno se moldando e ficando cada vez mais confiante.

Com as coralistas, buscamos doações e em brechós, os vestidos de Cala que fizeram com que as

nossas alunas brilhassem ainda mais- Pude veÍ o brilho nos olhos de cada uma, ao se verem no espelho.

Ver nossas alunas descobrindo que são lindas por dentro e por fora, não tem preço.

Notei lambém que isto fez total diferença no desenvolvimento oênico e vocal dos nossos coralistas,

vi rúna desenvoltua maior e Çonfiança ao executar o que foi proposto.

Nosso aluno Gabriei lry'iÍian f. Da Siiva, se mostrou um grande destaque soiandb Adeste Fideies,

Vejo que para família dos nossos atendidos, é ullr molnento no qual eles podem ver o ava[ço e a

iúportância da aÍe na vida dos nossos almos. E a partrr da aÍe que eles demonstram sua capacidade e lbrça

de vontade de executar algo mâgiÇo e prático, no qual eles trabalharam tanto no ano letivo.

O espetáculo contou com o total de 245 alunos, destes, 123 são do Projeto de Ações Educativas

Complementares convcniado a SMEDU, 50 funcionários ente professorcs, monitores, técnicos,

administração e geral, equipe eúema contalada e voluntários qu€ dircta e indiretainenê apoiaram e

contribuiram tanto com a orgaÍização, produção e apresentâção do espetiácuio bem como da Mostra

Pedagógica que aconleceu em paralelo no saguão do Teat.o Pâulo Moura.

Ar Afralia a6 Glhric1,4?01-Jd ScÍiâ SJRick.r. SP C[P: i5í]?J tt{] t.n IrN (Cl7)l?ll9595
I m.i ( mdarociq ,asocL*
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As atividades de letramento forafr realizadas em parceria com os monitores a fim de

satisfazer as necessidades de cada aluno em relação as tarefas escolares que os mesmos deveriarn
cumprir ao longo ao ano letivo. Em paralelo a estas foram realizadas alividadçs de reforgo em
Lingua Portuguesa e Matemática visaldo melhorar o desen,penÍro escolar de cada um.

Tambán foram proposlos proietos pedagógicos que puderarn colaborar com a
coítextualização dos conteúdos abordados em sala de aula bem como com a criação de estratégias de

aprendizâgem tomando o ensiao/aprendizagem mais prazeroso e significativo.
Os projetos abordados foram:

- "Jogos de Linguagem e Raciocínio Da construção ao brincar"
-'Alimcntaçào Sauciavei Da piantâçao âo prato'
- "Animais Domésticos e Selvagens"
- "Saúde e Meio ambienle"
- "Merczdinlo"
- "I)atas Comemorativas"

Todos os projetos tiveram abordagem interdisciplinar, e foraür trabalhados com todos os
grupos jndependentes da faixa etária. No entanto foram adaptados de acordo com a realidade e

necessrdade de cada grupo/a1uno, respertando as Íimltaçôes e conheclmentos prevíos de cada urn.

Af, Amélia Cury Oâúicl. 4701 Jd.Sotuü-S.J.tuoPrero-SP-aEP: 15075-220 - Foft/Fax (017)32 l3 9595
E-mil: o ped.soBca@associacsúdúser.o.g hl1lrÀ1! as§!!i!!!!!!!!s!!!-q!eb



Dêdabda dê Utilidadê Púbtica rúunicipatleino 5455 dê 11l02l1994
Reconhecida Uülidadê Pública FedêrálO€crêto Pubticâdo ho DOU 17nOí997

Rêconhecida Ulilidadê PúblicaEstadual Lêin. 11599 Publicado nô DoU 05/072003
Cerrificado de Eniidades de Fins FilanÍópicôs - Resoluçáo na 252 de Aü12|2OOO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

^( 
ArélE Cu* Gâ6dcl, ,1701 Jd sooú S.J.Riot,eio Sp{Ep i 5075-220 - rotrefai í0 t 71:12 I 3 e5e5' - fl I o.dlgocik,d..uci €dnúia .ÍF.b.,,,.\ â+..,,(..,..er.c", .,;F,


