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●  Refletir sobre a importância de cada um de nós para a constituição 
e formação da humanidade e para a percepção do sentido da 
própria existência.

● Levar o indivíduo a perceber o seu papel que é singular na 
arquitetônica da vida através da convivência e da relação que 
estabelece com o outro, nas diferentes interações sociais que  
formam.

● Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis a formação 
humana através do respeito as diferenças entre os seres humanos.

  
    Objetivos da prática apresentada



● Estimular  atitudes de respeito a todos seres vivos  e  ao ambiente 
a fim de estabelecer uma relação harmônica.

● Promover o processo de inclusão tornando-as abertas as 
diferenças e à promoção da igualdade de oportunidades para 
todos.

● Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com 
objetividade e senso crítico diante dos acontecimentos cotidianos.

● Fortalecer o protagonismo do discente na construção de valores, 
de conhecimentos pessoais, sociais e políticos, visando a 
cidadania.

Público alvo : Alunos do 5º ano



 Recursos utilizados para realização do projeto

● Encontros/atividades remotas pelo whatsapp , zoom  e teams
● Literatura infanto juvenil
● vídeos do youtube
● Página do Facebook
● músicas
● plataforma de jogos
● mural virtual 
● Forms - formulário 
● Apoio de Estagiários da PUC de Residência Pedagógica



A Escola Shakespeare procurou ser fiel ao Plano Anual, mesmo em 
tempos de ensino remoto, adaptando ao novo contexto. O nosso slogan- A 
VIDA PULSA NA SHAKESPEARE -  não podia ser mais atual e necessário, 
pois precisávamos manter a escola viva apesar de ter estado fechada por 
longo período e permanecer com o ensino a distância por motivo de 
segurança. 

A página do Facebook sempre foi um meio da escola se aproximar da 
FAMÍLIA pois sempre acreditamos nessa PARCERIA, que neste momento 
evidenciou sua importância. Nos atendo ao 5º ano, os professores Doalcei 
Junior e Flávia Poletti perceberam prontamente que a página do facebook,  
sozinha, não daria conta de manter e aproximar o vínculo com alunos e 
responsáveis e criaram o grupo de whatsapp que é a ferramenta mais 
usada e de preferência dos alunos e familiares.

 

         Descrição da prática



 
                   
         

Os professores do 5º ano observaram, após o recesso,  um desânimo 
natural por parte dos alunos, provocado também pela situação que 
vivemos. Nesse período, recebemos o reforço de estagiárias da PUC em 
residência pedagógica, que muito tem contribuído, junto com os docentes 
para tentar reverter este quadro.

Com a definição do Calendário Escolar estruturado em biênio 
2020/2021 e as habilidades da 1ª Unidade de Aprendizagem  estarem 
sendo trabalhadas desde o inicio do ano, os professores partiram para 
propostas mais voltadas ao socioemocional, a valorização da VIDA e do 
ser humano, começando pelo EU. Entendemos que para lidar melhor com 
os outros e as situações que a VIDA nos coloca é fundamental o 
autoconhecimento.



Foi realizado um forms para conhecer melhor os 
estudantes e suas preferências a fim de proporcionar 
experiências de aprendizagens significativas, onde o 
aluno teria o papel de protagonista do próprio 
aprendizado, aumentando sua autonomia e auto estima.   





ENCONTROS DE PLANEJAMENTO



ENCONTRO COM OS ALUNOS

ENCONTRO 
COM OS ALUNOS

Para apresentar as estagiárias 
e a proposta de trabalho para

o 2º Semestre



PRA SER FELIZ… 
O QUE VOCÊ FAZ PARA SER FELIZ?

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ltd6hxdDZ4Y

 

 

 

 

 

 

E se a felicidade voa num balão

Tão alto onde já não se enxerga mais

Mas só ela pode lhe tirar do chão

Pra ser feliz o que que você faz?

A felicidade está por dentro

Mas não vai sair no raio x

Você provoca os próprios sentimentos

O que você faz pra ser feliz?

O QUE FAZ VOCÊ FELIZ?                                     A FELICIDADE ESTÁ POR DENTRO
VOCÊ FELIZ O QUE QUE FAZ?                            MAS NÃO  SAIR NO RAIO X
VOCÊ FAZ O QUE TE FAZ FELIZ?                        VOCÊ PROVOCA OS PRÓPRIOS SENTIMENTOS
O QUE FAZ VOCÊ FELIZ VOCÊ QUE FAZ.          O QUE VOCÊ FAZ PRA SER FELIZ ?

PRA SER FELIZ
PRA SER FELIZ
O QUE VOCÊ FAZ PRA SER FELIZ?

E SE A FELICIDADE VOA NUM BALÃO
TÃO ALTO ONDE JÁ NÃO SE ENXERGA MAIS
MAS SÓ ELA PODE LHE TIRAR DO CHÃO
PRA SER FELIZ O QUE QUE VC FAZ?









RESPEITO  E  AMOR A  NATUREZA





 Atividade realizada na 
sala do whatsapp onde 
os alunos escolheriam 
um emoji, imitariam e 
justificariam suas 
escolhas.



AINDA NESSE GANCHO DOS 

SENTIMENTOS , FOI PROPOSTO 

QUE OS ESTUDANTES 

SELECIONASSEM IMAGENS E OS 

COLEGAS TERIAM QUE DIZER 

QUE TIPO DE SENTIMENTO, 

SENSAÇÃO AQUELA FIGURA 

REPRESENTAVA E SE COINCIDIA 

COM AS MESMAS EMOÇÕES 

CAUSADAS POR QUEM TROUXE  

A IMAGEM.



https://kahoot.it/challenge/05851188?challenge-id=6e338
9a3-cddf-4940-9fbb-1bc0232201fb_1605566965206

https://www.google.com/url?q=https://kahoot.it/challenge/05851188?challenge-id%3D6e3389a3-cddf-4940-9fbb-1bc0232201fb_1605566965206&sa=D&ust=1607137811841000&usg=AOvVaw2LVV7eAmbjE-VbjW_8L0Zp
https://www.google.com/url?q=https://kahoot.it/challenge/05851188?challenge-id%3D6e3389a3-cddf-4940-9fbb-1bc0232201fb_1605566965206&sa=D&ust=1607137811842000&usg=AOvVaw3NVybwArDqGyc6SEzpYpiM


Através deste padlet foi oportunizado aos leitores estudantes o 
reconhecimento da contação de histórias como instrumento de ensino 
que desencadeia no aluno o gosto pela leitura e contribui para sua 
formação cognitiva, afetiva, social e cultural colaborando para a 
construção de um sujeito crítico e atuante na sociedade.

https://pt-br.padlet.com/profsilvanamesquita/7gaui40qaqhupn3p

https://www.google.com/url?q=https://pt-br.padlet.com/profsilvanamesquita/7gaui40qaqhupn3p&sa=D&ust=1607137812155000&usg=AOvVaw05UcbCEerWR1nS2fnXbFuO


https://fb.watch/2aD3vxTlAq/

Estamos vivendo momentos que estão 
mexendo com as nossas emoções. Veja 
a história do Monstro das  Cores de 
Anna llenas  e no final escreva no 
caderno  a cor que você está sentindo 
justificando-a  e criando o seu Mostro 
das Cores. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1267576383393191
ROLETA DAS CORES

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/watch/?v%3D1267576383393191&sa=D&ust=1607137813154000&usg=AOvVaw3tyOnCc6ZspkvOFeDzxeGj


Dentre os livros lidos e refletidos com os alunos, destacamos a Eleição 
dos Bichos, pela temática atual ao momento político vivido nas cidades. 
Outro livro apresentado foi Se Criança Governasse o Mundo de Marcelo 
Xavier. 



SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO



Toda criança gosta de 
DESAFIOS, e você?



Resultados
Ao se falar em resultados, a primeira coisa que vem em mente é 

mensurar o quantitativo, o valor… Se formos levar em conta o quantitativo 
de retorno , estamos longe do resultado esperado e não nos cabe julgar 
os mais variados motivos pelos quais, aproximadamente 60 % dos alunos 
não estão nos dando uma devolutiva. 

Entretanto, se analisarmos a qualidade das respostas obtidas pelos 
educandos através da expressão,  nas suas diferentes formas, as opiniões 
e os argumentos bem fundamentados,  enxergamos um crescimento 
abrupto.

Como surpreendeu, positivamente,  a escrita dos livros para a Estante 
Mágica. Tivemos histórias que abordaram a temática dos estereótipos 
femininos, das queimadas na Amazônia, dos fatos históricos vividos em 
2020, enfim… perseveramos, aprendemos,  acreditamos e vamos 
continuar na busca de resultados ainda melhores com TODOS os alunos!
 



“Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa 
pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, 
nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu 
sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... Em 
cada retalho uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... Que 
me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que 
é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes, que 
vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que 
nunca estaremos prontos, finalizados... Haverá sempre um retalho 
novo para adicionar a alma. (...)” 

Cris Pizzimenti



Contatos:
Telefone: (21) 22946149
whatsapp (21) 975162149
Facebook: https://www.facebook.com/escolashakespeare
Blog: http://escolamunicipalshakespeare1.blogspot.com/

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/escolashakespeare&sa=D&ust=1607137814244000&usg=AOvVaw3vwDS11pnCSgH7Pm4KDw7B
https://www.google.com/url?q=http://escolamunicipalshakespeare1.blogspot.com/&sa=D&ust=1607137814245000&usg=AOvVaw3q2GmhRkIBbmrHucAEPLoc

