
Mês 01- Agosto/2018 

Projeto “Down, Movimento e Aprendizagem”, cujo escopo do convênio é 

proporcionar a 30(trinta) jovens de 12 a 17 anos e 11 meses para pessoas com 

síndrome de Down, a vivenciar a linguagem corporal de forma lúdica e 

prazerosa, com o intuito de melhorar as dificuldades psicomotoras, contribuir 

no processo de alfabetização e letramento, a fim de remover barreiras e 

promover a inclusão social de seus participantes. 

Em agosto fizemos as primeiras reuniões com os pais/responsáveis 

apresentando o planejamento e os profissionais que atuarão no projeto. 

Nos dias 16 e 17 de agosto, realizamos a primeira reunião de acolhimento com 

a psicologia apresentando os temas que serão trabalhados nos próximos 

meses, com a participação de 22 pais/responsáveis e as demais ausências 

foram justificadas por motivo de trabalho ou questões de saúde.               

A primeira palestra aconteceu em 29 de agosto no período da manhã, com a 

presença de 24 presentes, falando sobre a alimentação saudável. O projeto 

tem como uma das ações servir almoço diariamente aos atendidos, com intuito 

de apresentar a alimentação saudável e trabalhar postura adequada para se 

alimentar, e tem seu cardápio orientado por estudantes de nutrição da 

Faculdade ETEC-Osasco.             

 

Triagem e avaliação fonoaudiológica 

 



 

 

Primeiras reuniões da equipe com os pais/responsáveis 

 

 

Grupo de psicologia com as famílias 



 

Palestra: Alimentação Saudável- Nutrição da ETEC-Osasco 

 

Almoço e Orientação Alimentar 



 

Avaliação física/motora 

 

Oficina de Dança 



 

Capoeira: primeiros passos 

 

Oficina de Malabares 



 

Oficina de Teatro 

 

Sinalização: primeiras noções 



 

 

Oficinas: Reciclagem, Horta e cartonagem 



 

 

Avaliação da Coordenação motora fina, percepção visual e lateralidade 

 

 



Mês 02- Setembro/2018 

Promovemos atividades de desenho no processo de reciclagem de papel. 

Tivemos uma introdução sobre História da Arte com o filme “As primeiras 

impressões”.  

A oficina de cartonagem ofereceu uma atividade em gabarito de papelão para 

trama de tear de prego.  

Aconteceu no dia 03 de setembro uma palestra sobre “Higiene de pele e 

cuidados com acne” oferecido pelo SENAC- Largo Treze, possibilitando aos 

atendidos uma visita ao seu centro de estética, nos dias 13 e 14 de setembro, 

para uma limpeza de pele. Os levamos de transporte público, acompanhados 

apenas pelos profissionais do projeto provocando a devida autonomia para 

andar de ônibus, portando seus próprios pertences.  

Em pedagogia, foram trabalhados temas como: calendário, inclusão digital, 

identificação de cores, escrita do nome, rimas com nomes dos colegas, 

habilidades motoras amplas e finas, equilíbrio dinâmico, ritmo, percepção 

visual, percepção auditiva, noção espacial, formas geométricas, colagem, 

atividades de vida prática como abotoar botões e abrir e fechar zíper, uso de 

talheres e muito estímulo para aceleração do tempo de resposta as ações. 

Nas atividades de dança, foi iniciado a proposta de correção postural, 

mantendo o foco no fortalecimento dos membros superiores e da musculatura 

que sustenta o aparelho digestivo (costas e caixa torácica) com a finalidade de 

proporcionar uma alimentação, bem como digestão saudáveis.  

Em teatro foram oferecidas introduções rítmicas com musicalização, escuta, 

roda de contação de histórias (imaginário) e imitação de imagens com 

expressão corporal. 

A capoeira deu sequência à apresentação dos seus fundamentos, como a 

ginga, os golpes, a roda de capoeira e as músicas. 

Recebemos um convite para um amistoso com os alunos da escola de futebol 

da Aclimação do Estádio Municipal Jack Marin. O amistoso aconteceu no dia 

25 de setembro.  



Em educação física, estamos apresentando para os atendidos 05 tipos de lutas 

mais praticadas na sociedade, sendo o judô, a capoeira, Karatê, Muay Tai e 

Boxe, assim como sua importância e conscientização de como funciona. Neste 

mês recebemos a visita do professor de Judô- Emir Moreira- nos oferecendo 

uma vivência muito rica 

Setembro é o mês oficial de comemoração a luta da pessoa com deficiência. 

Foram ministradas palestras de cunho informativo aos atendidos e alunos, 

mostrando o significado de cada deficiência e como fechamento eles 

participaram de uma vivência de como é ser deficiente físico, auditivo, visual e 

intelectual.  

Fechamos o mês com uma balada temática Primavera e Setembro Verde, com 

78 participantes de diversas deficiências, podendo aproveitar a noite com muita 

alegria e autonomia sem os responsáveis.  

A psicologia trabalhou com os atendidos questões de personalidade e 

reconhecimento de identidade. Com as famílias, a psicologia proporcionou nos 

dias 17 e 27 de setembro, grupos com a temática puberdade, adolescência e 

sexualidade-parte 1.  

Paralelo a todo planejamento aos atendidos, demos início ao trabalho de 

oficinas com os pais que precisam ficar na instituição aguardando seus filhos 

por morarem muito longe.  

 

Almoço com autonomia e orientação multidisciplinar 



 

Inclusão digital e aprendizagem 

 

Artes: Gravuras 



 

Desenho da família e psicomotricidade 

 

Capoeira 



 

Vivência de Judô com Emir Moreira 

 

Oficina de Malabares 



 

Oficina de Teatro 

 

Oficina de Dança 



 

Equilíbrio e Força 

 

Oficina de Tear- primeiros passos 



 

Amistoso de futebol inclusivo 

 

Repercussão da visita a Escola de Futebol da Aclimação 

 



 

Ida de transporte público ao centro de estética do Senac-Largo Treze 

  

Trabalho com famílias 



 

Setembro Verde e Balada da Primavera 

 

Mês 03- Outubro/2018 

Em pedagogia, foi dado o início ao trabalho sobre as partes do corpo 

(identificação e nomeação), com ações de recorte e cola, escrita, atividades na 

quadra para identificar as partes do corpo, desenho do corpo humano, 

identificação do corpo feminino, noções de magro e gordo, cor das peles e 

etnias. Foram realizadas duas saídas na região para fortalecer o conhecimento 

de sinalização e de como resolver os imprevistos existentes na sociedade com 

autonomia e responsabilidade ao fazer uma simples caminhada ou indo a feira 

comprar pastel.  

A psicologia enfocou em questões comportamentais e adequação de postura 

em formato de grupos, com dinâmicas e reprodução dos sentimentos em 

formato de desenhos. 

A fonoaudiologia teve atividades de linguagem e exercícios de motricidade oral. 

Com as atividades de malabares, foram oferecidas atividades circenses, 

aprimorando aspectos motores e sociais, com foco na comunicação.  

Em teatro, continuamos com o jogo Transformando objeto/ introdução da 

música Timoneiro (movimento e imaginação) e jogos de sentimentos. 



Nas práticas de artes, foram promovidas atividades de recorte e colagem 

(utilizando tesoura), gravura – colagem de formas geométricas, impressão da 

matriz, utilizando rolo com duas cores e continuidade com as atividades de 

horta, plantando sementes, mudas e fazendo uso da sementeira. 

Em dança e capoeira, seguimos com os fundamentos teóricos, tivemos a 

inserção dos passos do Jongo (dança afro-brasileira) com seu tabiado, 

mancador, amassa café, ritmo das palmas e a roda da capoeira.  

Em educação física, foram ofertadas atividades de circuito conduzindo objetos 

com obstáculos, atividades de salto com bambolês (visando o desenvolvimento 

do equilíbrio), manipulação e condução de objetos com deslocamentos de 

diferentes formas e agilidade de andar para frente e para trás. 

No dia 24 de outubro, fomos com o grupo visitar o Instituto Butantan, 

conhecendo os três museus mais importantes do Instituto. Os atendidos 

tiveram que lidar com o medo de cobras e aranhas, e descobriram imagens 

incríveis vistas por um microscópio, inclusive da sujeira das suas mãos.  

Os grupos de psicologia deram continuidade da temática sexualidade, com 

encontros no dia 25 de outubro, com 21 presentes. 

No dia 31 de outubro realizamos uma palestra com a temática “Câncer de 

Mama e sua Prevenção”, ministrada pela doutoranda da escola de enfermagem 

da USP- Luana Prado Figueredo, que além de explicar o que é o câncer de 

mama, também enfatizou a importância da sua prevenção, demonstrando os 

métodos para tal e ensinando como fazer o autoexame para uma plateia 

repleta de atendidos e seus familiares. Contamos com a presença de 29 

atendidos e 12 familiares. 



 

Visita sociocultural ao Instituto Butantan 

 

Horta 



 

Consciência numérica 

 

Ida à feira, uso do guarda-chuva e uso do dinheiro 



 

Livro dos sentimentos 

 

Atividade de autonomia na cozinha 



 

Circuito em educação física 

 

Oficina de Teatro 



 

Oficina de malabares 

 

Oficina de dança 



 

Oficina de Tear 

 

Identificação das partes do corpo 



  

Exercícios de psicomotricidade 

 

Jogo- Sodoku de cores 



 

Mães fazendo yoga 

 

Palestra: Outubro Rosa 



Mês 04- Novembro/2018 

Pedagogas e a assistente social, convidaram todos os pais no dia 14/11/2018 

para um encontro, para dicas de ações de autonomia que os atendidos 

poderiam fazer em casa e colocar em prática tudo que veem apreendendo.  

Em 06/11/2018, o Serviço Social foi convidado a liderar uma roda de conversa 

sobre o Serviço Social e o Trabalho com pessoas com síndrome de Down.  

Em comemoração ao mês de conscientização ao câncer de próstata, a 

enfermeira doutoranda da USP, Luana Figueredo no dia 28/11/2018, trazendo 

em pauta a prevenção, o autoconhecimento para os pais e atendidos, de forma 

bem lúdica e com grande apelo a importância que o assunto nos traz. 

Neste mês também aplicamos o grupo de psicologia para os pais, dando 

continuidade ao assunto de sexualidade no dia 30/11/2018. 

As ações de yoga, pintura em tecido e informática para os familiares 

continuaram com relatos de avanços. 

Nas atividades de artes, os atendidos cuidaram e aprenderam novas funções 

com os cuidados com a horta e confeccionaram máscaras de papel mache. 

Malabares inseriu atividades com bastões mágicos, o que possibilita outras 

variáveis para percepção de objetos em movimento. 

Em comemoração ao mês da consciência negra, fizemos uma visita a 

Prefeitura do Município de Jandira no dia 01/11/2018, integrando nossos 

atendidos aos atendidos desta prefeitura. Após, fizemos uma caminha até o 

centro da cidade, culminando numa roda de capoeira gigante atraindo as cerca 

de 70 pessoas que estavam de passagem. No dia 22/11/2018 o grupo da 

Prefeitura de Jandira veio até as nossas instalações fazer uma nova 

integração.  

Participamos da campanha da Barbearia Corleone, levando apenas os 

meninos para fazer o cabelo e a barba nos dias 27 e 29/11/2018. Todo o 

percurso de transporte coletivo, favorecendo a autonomia na locomoção e 

posicionamento sobre que tipo de corte queriam, até mesmo contra as 

recomendações dos pais que insistem em fazer cortes infantis. 



 

Atividades pedagógicas envolvendo a psicomotricidade 

 

Palestra: Novembro Azul-” Cancer de Prostata e sua prevenção” 



 

Orientações sobre autonomia para treinar no feriado prolongado 

 

Autonomia conquistada em casa 



 

Almoço com autonomia 

 

Oficina de máscara de papel mache 



 

Malabares com bastões 

 

 



 

Capoeria na Prefeitura do Município de Jandira 

 

Visita do grupo de Capoeristas do Município de Jandira no projeto 



 

Parceria Barbearia Corleone e uso do transporte público 

 

Mês 05- Dezembro/2018 

Mês comemorativo ao aniversário da instituição, celebramos com um grande 

evento educacional em que nossos atendidos participam de todos os 

momentos. O evento aconteceu no dia 05/12/2018 no Teatro João Caetano 

alcançando um público de mais de 400 pessoas. 

Com o período de férias escolares na rede regular, identificamos a 

necessidade de realizar atividades ainda mais aprazíveis. Tivemos então a 

confecção de enfeites e cartão de Natal, oficina de culinária fazendo biscoitos 

amanteigados, bolo de beterraba, torta de espinafre com o objetivo de embalar 

os biscoitos para trabalhar coordenação motora, atenção, concentração, 

quantidade de ingredientes, nomes dos ingredientes, uso dos utensílios de 

cozinha e uso do fogão. Fizemos brincadeiras como “caça a árvore de Natal”, 

jogos de estafetas, gincanas de brincadeiras antigas, jogo de tabuleiro de 

capoeira, jogos de raciocínio, oficina de confecção de guirlandas, confecção de 

marcador de texto, confecção de pulseira de miçangas, atividades aeróbicas, 



ida à feira trabalhando o uso do dinheiro, e após o almoço todos começaram a 

lavar seu próprio prato adquirindo mais uma habilidade de autonomia. As 

atividades que envolviam uma produção final, tiveram seu produto entregue 

numa confraternização juntamente com os pais e/ou responsáveis.  

Continuamos com as atividades circenses, aprimorando aspectos motores e 

sociais, com foco na comunicação e com a oficina de tear para os atendidos e 

ampliamos a cartonagem para os familiares. 

A fonoaudiologia promoveu uma roda de conversa com os pais e responsáveis 

no dia 18/12/2018 sobre linguagem e fala, trazendo orientações sobre postura 

para almoçar, respirar, saúde preventiva a audição, dicas de higiene e 

encaminhamento para que todos procurem fazer o exame audiométrico.  

Realizamos no dia 20/12/2018 o grupo de psicologia com intuito de avaliação 

de uma primeira etapa, e o sentimento que transbordou foi de amadurecimento 

e gratidão. 

Recebemos também um convite para participar do evento de premiação de 

ações inclusivas do Estado de São Paulo, realizado no dia 12/12/2018 pela 

Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, levamos para o 

dia do evento os atendidos e familiares.  

 

Oficina de marmorização e entrega do material produzido 



 

Autonomia para lavar o próprio prato 

 

Tabuleiro gigante 



 

Caça ao tesouro adaptado para caça à árvore de Natal 

 

Oficina de culinária- bolachinhas para o Natal 



 

Grupos de Psicologia e higienização 

 

Oficina de Cartonagem para as famílias 

 



 

Apresentação no Teatro João Caetano no Evento Educacional da ADID 

 

 

Confecção dos cartões de Natal 



 

Oficina de Dança e malabares 

 

Capoeira e teatro de arena 



 

Gincanas 

 

 

Grupo de pais com a psicologia 

 



 

 

Atividades integradas com os pais/responsáveis 



 

Roda de conversa com a fonoaudiologia 

 

Ida à feira com autonomia e uso do dinheiro 



 

Participação no evento 7º prêmio de ações inclusivas do Estado de São Paulo 

 

Mês 06- Janeiro/2019 

Realizamos oficinas sobre a utilização dos Emojis, assim como orientação de 

uso adequado dessa ferramenta.  

Promovemos muitos jogos e gincanas, como por exemplo o CAOS, o tabuleiro 

gigante, quiz musical, circuito sensorial, batalha naval, jogo das sombras, 

batalha de bexiga, caça ao tesouro e teatro de arena com o tema, retrospectiva 

de 2018 através da dramatização. Com esses jogos enfocamos na memória, 

capacidade de competição, trabalho em grupo e aceitação de regras. 

Além de todos esses jogos, a educação física promoveu vivências de futebol, 

condução de bola, recepção, passe chute a gol, ou seja mais uma vez jogos 

coletivos.  

A fonoaudiologia e pedagogia integraram uma atividade de varal com o 

alfabeto e partes do corpo, novamente reforço a aprendizagem, trabalho de 

autoconhecimento e motricidade oral. 



Na oficina de culinária fizeram pão de queijo, e nessa atividade conseguimos 

vencer alguns receios, pois os atendidos têm uma grande dificuldade em pegar 

coisas moles ou “melequentas”.  

No dia 11/01/2019 recebemos o Lucas Borges da companhia de dança 

Paradoxo, escola bem conceituada na área de dança contemporânea. No dia 

18/01/2019 recebemos o casal Guilherme Rienzz e Isabela Bianco da escola 

de dança Tanguará e ganhadores em 1º lugar com a dança na cidade de 

Joinville.  

Realizamos também o dia do filho do profissional, uma vez que todos estão de 

férias do ensino regular, os profissionais tiveram a oportunidade de fazer uma 

integração dos seus filhos com os nossos atendidos, nos fazendo perceber o 

quanto é importante essa interação. 

Fizemos oficinas práticas para compreensão do uso do dinheiro, como 

pesquisa de preços no mercado, reconhecimento de preço, seriação e 

classificação de produtos. 

Criamos juntos com os atendidos um quebra cabeça de palito de sorvete com 

foto da família, com isso atuamos com atividade psicomotora e obviamente já 

trabalhando a importância da família em nossas vidas. 

Realizamos uma visita ao Parque Villa Lobos, com uma programação de 

caminhada, jogo de vôlei, andar de bicicleta e patinete, alguns pela primeira 

vez subindo na bicicleta, piquenique e para encerrar uma roda de capoeira 

envolvendo todos que passavam pelo parque. 



 

Desejos para 2019 

 

Aprendendo emoções com Emojis 



 

Jogo CAOS 

 

Malabares 



 

Circuito Psicomotor 

 

Batalha Naval 



 

Dança das cadeiras 

 

Jogo dos Piratas 



 

Atividades com elástico e oficina com Companhia de Dança Paradoxo 

 

Aprendendo usar o dinheiro 



 

Dia do filho  

 

Atividade com foto da família 



 

Motricidade oral 

 

Atividade integrada entre pedagogia e fonoaudiologia 

 



 

Oficina de pão de queijo 

 

Saída ao Parque Villa Lobos 



 

Samba com Guilherme Rienzz e Isabela Bianco-escola de dança Tanguará 

 

 

Grupo de psicologia om pais e/ou responsáveis 

 

 



Mês 07- Fevereiro/2019 

Recebemos um convite para participar da semana da Diversidade do 

Cinesystem, em que possibilitou uma sequência de palestras oferecidas por 

nossos técnicos para o público presente, e uma oficina de origami com os 

nossos atendidos. Após a atividade puderam assistir uma sessão de cinema 

(Lego). Aproveitando, a ida ao cinema, estendemos nossa saída indo almoçar 

num restaurante do Shopping Town Morumbi.  

Evento - Balada de Carnaval, aconteceu no dia 23 de fevereiro, com exceção 

de 05 atendidos, todos os demais participaram vindo fantasiados e curtindo o 

som liderado por um DJ que também tem síndrome de Down, e essa 

representação foi ótima para eles perceberem que assim como o DJ, podem 

futuramente trabalhar com o que quiserem. 

Perante a tantas atividades práticas, fomos a rua entrevistar um catador de 

materiais recicláveis, com a vivência prática apresentar para nossos atendidos 

a real importância em direcionar de forma adequada os lixos recicláveis.  

Recebemos também a visita do pessoal da empresa “Muleque de Rua”, 

apresentando os carrinhos de rolimã adaptado para pessoas com deficiência. 

Foi uma grata experiência! 

 

Oficina de teatro 



 

 

Semana da Diversidade no Cinesystem e almoço no Shopping Town Morumbi 



 

Visita da empresa “Mulek de Rua” com carrinho de rolimã adaptado 

 

 

Atividades de psicomotricidade 

 

Oficina de Malabares 



 

Jogos como estratégia da psicologia 

 

Exercícios de fonoaudiologia 



 

Aula sobre reciclagem 

 

 

Oficina de Maculelê e Capoeira 

 



 

Palestra sobre a importância do catador de reciclagem em loco 



 

Oficina de dança 

 

 

Publicações realizadas com frequência na página de facebook da ADID 

 



Mês 08- Março/2019 

Mês de março, é um período muito especial para nossa comunidade, por ser o 

mês comemorativo ao dia Internacional da síndrome de Down (21/03). 

Promovemos uma palestra no dia 20/03, com o tema: “Processos de autonomia 

e processos de proteção”, com a diretoria da Organização não governamental 

Plan Internacional, Sra. Viviana Santiago e Sra. Cyntia Betti (Plan International 

Brasil).  

Fomos convidados para fazer uma amostra da nossa atividade de malabarismo 

no metro de São Paulo no dia 21/03. 

Com as atividades de Artes, iniciamos a confecção de quadros de caricaturas 

para uma exposição que acontecerá em maio.  

Em capoeira, seguimos com os fundamentos de ginga, golpes, rodas da 

capoeira e marcação da batida e movimentos do maculelê. Atrelando as ações 

da educação física que treinamos todos os fundamentos e jogadas do 

basquete.  

No teatro, seguimos com o jogo escravo de jó e caracterização de um palhaço, 

trabalhando ritmo, coordenação motora e improviso. Iniciamos neste mês uma 

atividade de teatro para os familiares, e novamente uma inovação pois o receio 

dos pais em fazer teatro e depois da aula perceberem o quanto faz bem e 

quanto essa ferramenta pode auxiliá-los no dia a dia, deixa até a relação com 

os filhos mais leve. 

Com auxílio das mães e com a proposta de sustentabilidade, conseguimos 

transformar squizess de plástico em copos plásticos para uso na hora do 

almoço, o que traz uma economia e consciência ambiental de 40 copos por dia.  

 



 

Dia da síndrome de Down 

 

Apresentação de malabares no metro de São Paulo- Morumbi-São Paulo 



 

Confecção de quadros de caricaturas 

 

Pintura abstrata 



 

Exercício de escuta e fala 

 

Dominó de formas geométricas 

 

Coleta Seletiva  



 

Informática  

 

Alfabetização 



 

Malabares ao ar livre 

 

Oficina de teatro 



 

Teatro para familiares 

 

Basquete 



 

Trabalho em equipe 

 

Dança 



 

Almoço com autonomia 

 

Mês 09- Abril/2019 

Em educação física, atrelamos as atividades propostas com referência ao mês 

de comemoração ao dia do índio, de forma a realmente conscientizar o 

verdadeiro sentido dessa data. Fizemos jogos indígenas, treinamos as 

modalidades coletivas e individuais, como arco e flecha, corrida, lança, futebol, 

cabo de guerra e corrida de tora. 

Realizamos um amigo chocolate para simbolizar a Páscoa, e a relação de 

união entre todos. 

Oferecemos aos pais que precisam a sala de informática uma vez por semana 

para se atualizarem com supervisão da pedagogia. 

Recebemos a visita da Empresa Technach para uma proposta de vivência com 

os atendidos na construção de um Tangran com restos de materiais da 

empresa, conciliando com nossa idealização de sustentabilidade. 



A pedagogia e o serviço social participaram de um encontro de formação no dia 

26/04, realizado pela APAE-SP e Governo do Estado de São Paulo na 

Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania com o tema: “Garantir direitos e 

prevenir a violência contra as pessoas com deficiência”. No retorno dessa 

formação foi compartilhado as demais áreas e familiares o conhecimento 

adquirido. 

Realizamos uma atividade externa com a equipe multidisciplinar no Sacolão 

São José, atribuindo a ida e vinda de ônibus público, compra de um lanche e 

aproximação com as frutas e legumes. Novamente mais uma experiência de 

superação! 

No dia 30/04, fomos visitar a exposição: Ita Arte Fotografia e Inclusão Social no 

Memoria da América Latina e por uma feliz coincidência encontramos com a 

Senadora Federal Mara Gabrilli, em que fez questão de nos cumprimentar e 

elogiar nosso trabalho. 

 

 

Jogos indígenas 



 

Maculelê 

 

Amigo chocolate 



 

Grupo de Psicologia 

 

Amarrando os cadarços 

 



 

Informática 

 

Coordenação e equilíbrio 



 

Técnica de colagem 

 

Oficina com a empresa Techmach 



 

Praticando o alfabeto 

 

Motrocidade Oral 



 

Trabalho com famílias 

 

Visita Sacolão São José 



 

Malabares 

 

Exposição: Ita Fotográfica e inclusão social 

 

 

 



Mês 10- Maio/2019 

Recebemos o convite da Universidade Nove de Julho da Barra Funda para 

apresentar nossos trabalhos aos alunos de diversos cursos do Programa de 

Inclusão Universitária (Priuni) no dia 04/05. Foi um sucesso de público, 

alcançamos por volta de 500 pessoas nos assistindo.  

A fonoaudiologia trabalhou com os sentidos. Fez algumas rodas de conversa 

com as famílias, palestrando sobre linguagem e orientando sobre a 

higienização das narinas com soro fisiológico. 

Na rotina a equipe sempre promove espaços diferenciados para as atividades, 

logo fomos passar um dia no parque do cordeiro, indo e vindo de transporte 

público para fazer a atividade de malabares e skyline no parque. 

Em artes, seguimos com a colagem dos cubos de madeira na caixa de MDF. 

Plantamos mais sementes e cuidamos da horta.  

Nas atividades de capoeira, iniciou um trabalho em parceria com o teatro com a 

puxada de rede, com a intenção de uma apresentação futura, criando uma 

coreografia com jogos rítmicos e fundamentando os conceitos dessa cultura. 

Assim como, atividades circenses e na educação física a continuidade do 

futebol e basquete (manipulação, passe e repasse de bola) e jogos coletivos. 

 

Capoeira 



  

Apresentação Uninove Barra Funda 

 

 

Atividade com tinta, forma e formas 
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Trabalho sobre higiene 

 

Mês 11- Junho/2019 

Neste início de mês, focamos todas nossas atividades para os ensaios da 

tradicional festa junina que aconteceu no dia 08 de junho, sendo o maior 

momento de integração entre todos os grupos que frequentam a instituição. 

Uma festa que conseguiu reunir uma média de 400 pessoas. 

Artes, conclui a confecção das caixinhas de MDF e para última atividade do 

mês colheram hortelã da horta e fizeram um delicioso chá das folhas que eles 

mesmo plantaram. 

Capoeira, agora com a montagem da coreografia da puxada de rede mais 

concluída e os movimentos mais precisos. 



Malabares, com exploração de novos recursos circenses como o Aro, 

plataformas, pranchas, corda e as bolinhas para fortalecer os músculos e 

manter o equilíbrio. 

Dança e teatro com show de talentos, criação de personagens a partir de 

adereços e desenvolvimento de fala junto com a fonoaudiologia. 

Fonoaudiologia que exigiu bastante a disciplina dos atendidos com a 

higienização nasal, sem deixar de continuar com a rotina dos meses anteriores. 

Pedagogia ampliou as atividades de leitura e escrita de palavras simples e 

escrita das famílias silábicas, calendário, informática (programa somar) com a 

identificação dos números e coordenação motora. 

Oficina, concluiu com a pintura das bandejas que serão customizadas no mês 

de retorno. 

O grupo de psicologia trouxe um apelo aos pais/responsáveis para se 

permitirem a olhar um pouco para si, e que sigam um caminho para concretizar 

os sonhos próprios e não dos filhos. 

Recebemos novamente a visita da Empresa Thecmach para finalizar o trabalho 

iniciado no mês anterior. 

Com intuito de melhoria na qualidade no atendimento, a equipe recebeu por um 

grupo de voluntários um curso de primeiros socorros em que nos dá maior 

segurança em atender esse público. 

Encerramos o mês com uma saída sociocultural ao Sesc Interlagos no dia 

26/06, com proposta de atividades ao ar livre e um piquenique. 
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Atenção e concentração 



 

Alfabetização 
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Força e equilíbrio 



 

Oficina com a Empresa Techmach 

 

Saída sociocultural no Sesc Interlagos 



 

Mês 12- Julho/2019 

Neste mês não tivemos atividades. 

 

 


