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ATIVIDADE DESENVOLVIDAS  
 
Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos: 
 
 
 
 
Oficina: Leitura lúdica 

Educadora: Marina Garcia Pereira 

Descrição das atividades:  

- Dinâmica de apresentação: formou-se uma roda e 

cada educando deveria dizer seu nome e fazer um 

gesto próprio e posteriormente confecção de 

máscaras que representassem um pouco do que 

cada um é. 

- Exibição do Filme “O Pequeno Príncipe” 

- Pesquisa de imagens do filme para serem usadas 

como decoração das salas 

- Contação de história do livro “O Pequeno Príncipe”, imagens relacionadas para serem coloridas e 

dobradura de pássaro 

- Narração do livro “O Pequeno Príncipe” capítulo a capítulo, sendo que os educandos fizeram, 

posteriormente à narração, desenhos de cada capítulo. 

Número de Atendidos 

100 
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Análise de resultados e avanços: Os resultados podem ser considerados bastante satisfatórios, pois 

os educandos participaram ativamente das oficinas, cumprindo o que foi proposto nas atividades.  

Dificuldades: Bastante conversa e dispersão fácil da atenção dos educandos durante as oficinas. 

Formas de superação: Reflexões sobre o motivo de tanta conversa e pensar em dinâmicas que 

despertem mais interesse e atenção dos educandos. 

 

Oficina: Orientação Vocacional 

Educadora: Marina Garcia Pereira 

Descrição das atividades:  

- Dinâmica de apresentação: foram distribuídas pela sala figuras correspondentes. Cada educando 

deveria escolher uma figura e depois formar dupla com quem estava com a figura correspondente à 

sua. Então, cada dupla conversou por alguns minutos falando um pouco sobre si, e depois cada um 

apresentou seu colega de dupla para os outros educandos. 

- Combinação das regras de convivência nas oficinas. 

- Trabalhando com rótulos: foram preparadas etiquetas com os mais variados tipos de profissão. Em 

cada educando foi colada nas costas uma dessas etiquetas, de maneira que ele não pudesse saber 

qual era a profissão. Eles se dividiram em duplas e deram dicas sobre a profissão do colega, a fim de 

que ele conseguisse adivinhar. Posteriormente, foi feito um debate sobre as profissões que 

apareceram e quais as oportunidades que as pessoas têm para conseguir seguir na profissão em que 

realmente deseja. 

Análise de resultados e avanços: Pôde-se observar que várias profissões ainda são bastante 

estereotipadas e outras desvalorizadas.  Baseado nisso, surgiu um debate sobre oportunidades e 

valorização do trabalho. Quem são as pessoas que trabalham nas escalas consideradas mais baixas 

e mais altas pela sociedade e o porquê disso. Os resultados podem ser considerados satisfatórios, 
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pois houve uma certa resistência no início da atividade, porém com o debate fluindo, muitos se abriram 

mais para a escuta e troca de informação e opinião. 

Dificuldades: Bastante conversa e dispersão fácil da atenção dos educandos durante as oficinas (na 

turma dos 14 e 15 anos). Crença de que quem consegue atingir todos os seus objetivos na vida é por 

mérito próprio, sem nenhum tipo de privilégio. Dificuldade de compreensão de que existem privilégios 

em nossa sociedade. 

Formas de superação: Reflexões sobre o motivo de tanta conversa e dispersão. Dinâmicas que 

tornem mais palpável a realidade que muitas vezes não consegue ser compreendida apenas de 

maneira abstrata e através de debates. 

 

Oficina: Roda Crítica 

Educadora: Marina Garcia Pereira 

Descrição das atividades:  

- Tipos de violência: foram coladas na parede folhas com diversos tipos 

de violência (violência psicológica, tortura, discriminação, violência 

sexual, violência física, negligência e abandono, trabalho infantil, tráfico 

de crianças e adolescentes, violência obstétrica). Então foram 

distribuídos para os educandos papéis com a descrição de cada tipo 

dessas violências. Eles leram os papéis e deveriam colar embaixo de 

cada tipo de violência a descrição que achavam que correspondia. Em 

cada tipo de violência trabalhada, houve uma explicação sobre o que era 

aquilo e um debate sobre esse tipo de violência em nossa sociedade. 

Análise de resultados e avanços: Pôde-se observar que vários tipos de violência ainda são 

desconhecidos pelos jovens e, mesmo que muitos saibam o que elas significam, a maioria não 

consegue identificar quando e onde esses tipos de violência ocorrem. Alguns tipos de violência 

também foram pouco valorizados ou até mesmo ridicularizados pelos jovens. Após a explicação e o 
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debate, muitos deles conseguiram ter uma escuta mais ativa e imaginar e compreender a situação 

sob outra ótica. 

Dificuldades: Bastante conversa e dispersão fácil da atenção dos educandos durante as oficinas (na 

turma dos 14 e 15 anos). Muitas crenças limitantes ainda estão presentes nos jovens, especialmente 

crenças derivadas do machismo presente em nossa sociedade. 

Formas de superação: Reflexões sobre o motivo de tanta conversa e dispersão. Dinâmicas que 

tornem mais palpável a realidade que muitas vezes não consegue ser compreendida apenas de 

maneira abstrata e através de debates. Persistência nos debates e trocas saudáveis de informação, 

a fim da superação, pelo menos em parte, dessas crenças limitantes. 

 

Oficina: Formação Humana 

Educador: Francisco Gardel  

Descrição das atividades:  

Tema: Aprendendo com o Pequeno Príncipe 

 

Metodologia: Durante esse semestre, nas oficinas de 

Formação Humana e Leitura o conto do Pequeno 

Príncipe será trabalhado resgatando a importância do 

valor de uma verdadeira amizade, as dificuldades da 

vida que podem ser superadas e a construção do EU 

como pessoa.  
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Foi passado o Filme do Pequeno Príncipe e depois as crianças estão ouvindo toda a história e 

desenhando, em um papel, o que eles imaginaram. Uma forma de explorar a imaginação e a 

criatividade de cada um.  

Análise de Resultado: Durante o filme alguns ficaram dispersos, mas quando começaram a ouvir e 

desenhar capítulo por capítulo demonstraram interesse e facilidade na compreensão da história.   

Dificuldade: Concentração na hora de executar as atividades. Eles se dispersam muito rápido com 

qualquer coisa.  

Formas de Superação: Tornar mais dinâmica a oficina e despertando a consciência da importância 

e da real mensagem que o Pequeno Príncipe quer passar. 

 

Oficina: Esporte  

Educador: Ana Carolina 

Descrição das atividades:  

Atividades lúdicas e cooperativas 

Essas atividades são feitas em formas de estafetas, em roda 

e de forma livre. 

Análise de Resultados: A turma é bem participativa, se 

desafiam a fazer o que tem dificuldade e é uma turma bem 

unida. 

Dificuldade As dificuldades que apresentam são mais motoras por não ter sido muito bem 

trabalhadas. 

Formas de Superação: Aplicando as brincadeiras e no meio delas alguns desafios. 
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Oficina: Ginastica Rítmica  

Educador: Ana Carolina 

Descrição das atividades:  

Metodologia: As atividades foram trabalhadas com alongamento individualizado depois o 

aquecimento, centro, resistência muscular, potência, diagonais, acrobáticos, flexibilidade foram 

trabalhados em grupo ou em duplas. Trabalhamos também os aparelhos arco, bola, corda e fita e uns 

movimentos da coreografia de competição do ano passado. 

A turma vem respondendo bem aos movimentos antigos quanto aos novos, a nova sequência e elas 

vieram com mais vontade de participar, até mesmo algumas meninas que num primeiro momento 

resistiram hoje pede pra fazer.    

Dificuldades A turma de 12 a 15 anos estou tendo um pouco de dificuldade devido a ser três aulas 

uma vez por semana  porque assim sobrecarrega muito as meninas, pois tenho que dar tudo em um 

dia só e quando chega na próxima aula o corpo não responde muito bem devido ao tempo muito longo 

de descanso.   

Formas de Superação: Foi fazer proposta para a equipe técnica de ficarmos com aulas duas vezes 

por semana. 
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Oficina: Informática 

Educador: Cristiane Aparecida Bartelega Siqueira Coelho 

Descrição das atividades:  

Introdução ao uso do computador:  

 Apresentação de funcionalidades básicas e 

representações do sistema Operacional 

Windows Cuidados com o computador; 

 Acesso aos acessórios do Windows; 

 Acesso as Bibliotecas; 

 Como criar pastas e subpastas. 

 Conhecendo o programa Word 2007: 

 Digitação de textos para treino e assimilação de regras de digitação; 

 Como salvar um documento do Word; 

 Acessando documentos salvos na pasta. 

 

Análise de Resultados e Avanços: 

Todos apresentam interesse e vontade de aprender. Aceitaram todas as atividades propostas, 

anotaram informações apresentadas e tiraram dúvidas através de perguntas e atividades práticas. 

Dificuldades: 

Devido ao grande número de participantes e idade dos educandos, houve dificuldade em relação ao 

espaço e número de computadores, são muito agitados e ansiosos durante a oficina, todos querem 

falar e levantar todo tempo, com isso o andamento da oficina é um pouco comprometido até que se 

consiga a atenção de todos para falar. 

Apresentam intolerância e violência uns com os outros, sendo preciso muitas vezes parar a oficina 

para resolver conflitos e troca de lugares. 
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Formas de superação: 

Intervenção com diálogo e explicação de regras, definição de lugares para cada educando, formação 

de duplas. 

Para auxiliar a aprendizagem foi utilizada impressão de exercícios e passo-a-passo com instruções 

em relação as atividades apresentadas. 

 

Oficina: Inglês 

Educador: Renata Lacaz 

Descrição das atividades: 

Roda de conversa. Objetivo: rodada de apresentações (professora e alunos).  

Cada aluno disse seu nome, se apresentou, comentou o que mais gostava na casa Betânia e uma 

palavra que conhecia em inglês. Na segunda parte da oficina contei qual era minha relação com o 

inglês e como havia aprendido, e pedi que eles me contassem o que pensavam da língua inglesa, 

qual a relação deles com a língua e o que eles esperavam da oficina neste ano. 

Um objetivo mais amplo foi entender os sentimentos de cada aluno pela língua (sem julgamentos), 

gosto, não gosto, fácil, difícil, possível, impossível, quero aprender ou não quero, e também quais 

atividades eles gostariam de ter durante as oficinas de inglês.  

Conhecendo a língua inglesa. Objetivo: conhecer a história do inglês, como ele se espalhou pelo 

mundo, conhecer quais lugares falam inglês e como a língua é falada nesses lugares, com seus 

diferentes sotaques e entonações.  

Contei para os alunos a história da língua inglesa, baseada no vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kIzFz9T5rhI, e discutimos como o inglês se espalhou pelo mundo 

(por meio do império britânico, na época do imperialismo). Pedi a eles que adivinhassem quantos 

países falavam inglês no mundo (52 países), quais eram esses lugares e quantos países tinham o 
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inglês como língua oficial (5 países). Vimos as bandeiras dos 5 países falantes do inglês oficialmente, 

o mapa do mundo com as regiões que falam inglês (52 países). 

Mostrei o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kIzFz9T5rhI , do canal do You Tube “Small 

Advantages”, onde se fala sobre os diferentes locais falantes do inglês e seus sotaques. O filme foi 

visto com legenda, porém pedi aos alunos que prestassem mais atenção nos sons e menos no 

conteúdo que estava sendo falado. Perguntei qual inglês eles mais gostavam, de acordo com o som. 

Música “Don’t worry, be happy” (Não se preocupe, seja feliz). Objetivo: introduzir as emoções e 

sentimentos com a palavra happy (feliz). https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU  

Passamos a letra, ouvimos a música, cantamos e dançamos. Ao final da música cada um desenhou 

o que representava a felicidade para eles.  

Análise dos resultados: os resultados foram positivos, principalmente na turma A e C, que foram 

muito mais receptivas ao conteúdo. A turma B se mostrou muito resistente e demonstrou muito pouco 

interesse no conteúdo das oficinas. Na primeira oficina, foi bastante interessante observar os alunos 

descobrindo sobre como tantos países realmente falam o inglês e se surpreenderem que na Africa, 

por exemplo, muitos países estão nesta lista.  

Eles gostaram muito da oficina da música, se divertiram bastante cantando e gostaram de mostrar o 

quê os deixava feliz. Alguns desenharam esportes, alguns música, outros comidas como chocolate. 

Dificuldades: a maior dificuldade encontrada foi a distância entre a língua inglesa e os alunos. De 

certa maneira, acredito que a maioria deles mesmos pense que por morarem em um país onde se fala 

português, o inglês não é e nunca será necessário. Outro ponto observado é a crença (dos próprios 

alunos) de que inglês seja uma língua elitista, como se ela não estivesse ao alcance de todos, 

tornando-se um fantasma ou bicho de sete cabeças. Senti que eles não se sentiam capazes de 

reproduzir algumas palavras e sons. 

Formas de superação: a superação pode ser feita gradualmente, aula a aula, mostrando que o inglês 

é na verdade mais fácil que o português, é uma língua simples. Que está ao alcance de todos e que 
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eles são capazes de entender e principalmente falar (prática da língua). Em resumo seria trabalhar a 

informação e conhecimento sobre a língua, sempre aliado ao trabalho da autoestima de cada um. 

 

Oficina: Judô 

Educador: Mariá Azevedo Pereira 

Descrição das atividades: 

História e filosofia do Judô. Aprendizagem das formas 

de cumprimentos para entrada e saída do Dojô 

(academia, local de treino); cumprimentos para início 

e término das aulas; vocabulário de iniciação; 

alongamentos básicos; iniciação dos exercícios de 

quedas. História pessoal do Judô. 

  

Análise dos resultados:  Analisando o comportamento dos educandos, visto que a grande maioria 

não possuía conhecimento qualquer sobre a atividade, a grande maioria teve interesse para o 

aprendizado e desenvolveram bem as atividades e ensinamentos. 

Dificuldades: A arte do Judô, ainda é vista apenas como uma forma de luta e autodefesa, e a 

dificuldade esta em retirar estes conceitos e difundir a arte além disso.   

Formas de Superação: Motivação com atividades lúdicas, incentivando e promovendo a prática do 

Judô. 
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Oficina: Teatro 

Educador: Cássio Borges 

Descrição das atividades: 

Os trabalhos foram realizados mediante a linha de jogos teatrais fornecidos por Augusto Boal, 

teatrólogo importante, onde o principal quesito é a ligação do grupo, suas relações e vínculos, 

exercícios de interação, de contato e de apresentação. Uma forma de integrar o movimento do teatro 

e da sua atividade social no meio de quem o faz, trazendo as propostas adequadas. 

 

Análise de Resultados e Avanços: As práticas têm sido eficazes no sentido de organizar a 

concentração dos educandos. Sinto que as atividades têm proporcionado uma melhor comunicação, 

uma melhor descoberta e curiosidade sobre o assunto e sobre o que é proposto. Também existe uma 

participação ativa dos educandos nas discussões com o assunto é relacionado a temas sociais. A 

participação tem sido eficaz. 

 

Dificuldades: A dispersão tem sido uma dificuldade, principalmente pelas aulas terem sido realizadas 

no pátio. Fiz a solicitação de uma sala que possa ser mais eficiente a união e junção dos alunos num 

mesmo âmbito. 

Formas de Superação: Como dito anteriormente, para resolver a questão da dispersão, que tem sido 

a maior dificuldade no momento, solicitei uma sala fechada para que o trabalho possa ser mais 

concentrado, também mediante as propostas. 
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Oficina: Libras 

Educador: Elisabete Broca dos Santos 

Descrição das atividades: A abordagem inicial no ensino de Libras se faz pela apresentação do 

alfabeto manual (datilologia). Como método de aprendizagem, a demonstração de cada letra para o 

educando, fazendo o mesmo a fazer a datilologia de seu nome e apresentando atividades, como 

adivinhações das datilologias feitas pelo educador, jogo de palavras, formações de frases e traduções 

da datilologia em textos e frases de Dom Bosco. 

Análise de Resultados e Avanços: Os educandos gostam e querem participar ativamente das 

atividades realizadas nas oficinas, apresentam um aprendizado continuo a cada dia. Em uma análise 

mais profunda, vejo que os educandos conseguiram neste curto espaço de tempo das oficinas, 

entender e assimilar bem o conteúdo trabalhado em sala. 

Dificuldades: Até o presente momento não houve dificuldades de muito impacto, visto que a 

apresentação do alfabeto manual é simples e de fácil compreensão.  
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ATIVIDADE DESENVOLVIDAS  
 
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos: 
 
Oficina: Orientação Vocacional 

Educadora: Marina Garcia Pereira 

Descrição das atividades:  

- Dinâmica de apresentação: foram distribuídas pela sala figuras correspondentes. Cada educando 

deveria escolher uma figura e depois formar dupla com quem estava com a figura correspondente à 

sua. Então, cada dupla conversou por alguns minutos falando um pouco sobre si, e depois cada um 

apresentou seu colega de dupla para os outros educandos. 

- Combinação das regras de convivência nas oficinas. 

- Trabalhando com rótulos: foram preparadas etiquetas com os mais variados tipos de profissão. Em 

cada educando foi colada nas costas uma dessas etiquetas, de maneira que ele não pudesse saber 

qual era a profissão. Eles se dividiram em duplas e deram dicas sobre a profissão do colega, a fim de 

que ele conseguisse adivinhar. Posteriormente, foi feito um debate sobre as profissões que 

apareceram e quais as oportunidades que as pessoas têm para conseguir seguir na profissão em que 

realmente deseja. 

Análise de resultados e avanços: Pôde-se observar que várias profissões ainda são bastante 

estereotipadas e outras desvalorizadas.  Baseado nisso, surgiu um debate sobre oportunidades e 

valorização do trabalho. Quem são as pessoas que trabalham nas escalas consideradas mais baixas 

e mais altas pela sociedade e o porquê disso. Os resultados podem ser considerados satisfatórios, 

pois houve uma certa resistência no início da atividade, porém com o debate fluindo, muitos se abriram 

mais para a escuta e troca de informação e opinião. 

Dificuldades: Conversa e dispersão da atenção dos educandos durante as oficinas. Crença de que 

quem consegue atingir todos os seus objetivos na vida é por mérito próprio, sem nenhum tipo de 

privilégio. Dificuldade de compreensão de que existem privilégios em nossa sociedade. 
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Formas de superação: Reflexões sobre o motivo da conversa e dispersão. Dinâmicas que tornem 

mais palpável a realidade que muitas vezes não consegue ser compreendida apenas de maneira 

abstrata e através de debates. 

 

Oficina: Roda Crítica 

Educadora: Marina Garcia Pereira 

Descrição das atividades:  

- Tipos de violência: foram coladas na parede folhas com diversos tipos de violência (violência 

psicológica, tortura, discriminação, violência sexual, violência física, negligência e abandono, trabalho 

infantil, tráfico de crianças e adolescentes, violência obstétrica). Então foram distribuídos para os 

educandos papéis com a descrição de cada tipo dessas violências. Eles leram os papéis e deveriam 

colar embaixo de cada tipo de violência a descrição que achavam que correspondia. Em cada tipo de 

violência trabalhada, houve uma explicação sobre o que era aquilo e um debate sobre esse tipo de 

violência em nossa sociedade. 

Análise de resultados e avanços: Pôde-se observar que vários tipos de violência ainda são 

desconhecidos pelos jovens e, mesmo que muitos saibam o que elas significam, a maioria não 

consegue identificar quando e onde esses tipos de violência ocorrem. Alguns tipos de violência 

também foram pouco valorizados ou até mesmo ridicularizados pelos jovens. Após a explicação e o 

debate, muitos deles conseguiram ter uma escuta mais ativa e imaginar e compreender a situação 

sob outra ótica. 

Dificuldades: Muitas crenças limitantes ainda estão presentes nos jovens, especialmente crenças 

derivadas do machismo presente em nossa sociedade. 

Formas de superação: Dinâmicas que tornem mais palpável a realidade que muitas vezes não 

consegue ser compreendida apenas de maneira abstrata e através de debates. Persistência nos 

debates e trocas saudáveis de informação, a fim da superação, pelo menos em parte, dessas crenças 

limitantes. 
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Oficina: Formação Humana 

Educador: Francisco Gardel  

Descrição das atividades:  

Metodologia: Foram motivados a pensarem em suas 

perspectivas de vida tais como seus sonhos, realizações e 

história pessoal. Após essa motivação, relataram através de 

um relatório suas histórias.  

Análise de Resultado: Houve uma participação positiva, 

pois todos aderiram o projeto. Um ou dois não conseguiram 

escrever porque se sentiram com dificuldades na ortografia, 

mas não deixaram de pensar e ser motivado sobre o 

assunto abordado.  

Dificuldade: Concentração na hora de executar as atividades. Eles se dispersam muito rápido com 

qualquer coisa.  

Formas de Superação: Conscientizá-los sobre a importância de pensar na vida, pois a partir disso 

podem construir caminhos de superação, de aceitação e são conduzidos a refletirem sobre seus 

valores enquanto pessoas humanas. 

 

 

 

 

Oficina: Esporte  
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Educador: Ana Carolina 

Descrição das atividades:  

Atividades lúdicas para iniciação ao basquete. As oficinas são feitas em formas de brincadeiras em 

que se trabalham os fundamentos da modalidade que foram: drible, passe e arremesso. 

Análise de Resultado Com as oficinas em forma de brincadeiras as aulas ficam mais divertidas e há 

uma maior participação dos educandos. 

 Dificuldades: A princípio mais a parte motora por não ter sido muito desenvolvida. 

Formas de Superação: Aplicando as brincadeiras e no meio delas alguns desafios. 

 

 

 

 

 

Oficina: Ginastica Rítmica  

Educador: Ana Carolina 

Descrição das atividades:  As atividades foram trabalhadas com alongamento individualizado depois 

o aquecimento, centro, resistência muscular, potência, diagonais, acrobáticos, flexibilidade foram 

trabalhados em grupo ou em duplas. Trabalhamos também os aparelhos arco, bola, corda e fita e uns 

movimentos da coreografia de competição do ano passado. 

Análise de resultados e avanços: A turma vem respondendo bem aos movimentos antigos quanto 

aos novos, a nova sequência e elas vieram com mais vontade de participar. Elas estão se desafiando 

mais.   
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Dificuldades: A turma de 16 e 17 anos estou tendo um pouco de dificuldade devido a ser três aulas 

uma vez por semana  porque assim sobrecarrega muito as meninas, pois tenho que dar tudo em um 

dia só e quando chega na próxima aula o corpo não responde muito bem devido ao tempo muito longo 

de descanso.   

Formas de Superação: Foi fazer proposta para a equipe técnica de ficarmos com aulas duas vezes 

por semana. 

 
 
Oficina: Informática  
 
Monitor responsável: Cristiane Aparecida Bartelega Siqueira Coelho 
 
Descrição das atividades realizadas:  Introdução ao uso do computador: 
 

 Apresentação de funcionalidades básicas e representações do sistema Operacional 
Windows 7; 

 Cuidados com o computador; 

 Acesso aos acessórios do Windows; 

 Acesso as Bibliotecas; 

 Como criar pastas e subpastas. 

 Conhecendo o programa Word 2007: 

 Digitação de textos para treino e assimilação de regras de digitação; 

 Como salvar um documento do Word; 

 Acessando documentos salvos na pasta. 
 
Análise de Resultados e Avanços: A maioria não conhecia a forma correta de digitar um texto 
utilizando regras, pontuação e acentuação. Podemos relacionar isso a pouca utilização e 
contato que possuem com computadores, visto que, a utilização de celulares faz parte de seu 
dia-a-dia. Sendo assim, apresentaram falta de conhecimento de como utilizar corretor 
ortográfico e mesmo, de dificuldades em escrever palavras em sua grafia correta devido a 
facilidade apresentada pelos aparelhos celulares. 
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Dificuldades: Muitos se apresentam desinteressados e distraídos na oficina. Devido a muita 
conversa e toda hora precisar parar para dialogar e pedir a atenção dos educandos as oficinas 
são prejudicadas e não apresentam melhor aproveitamento em geral. 
O uso de celular durante as oficinas, foi também um grande fator prejudicial ao bom 
aproveitamento das atividades.  
 
Formas de superação: Para muitas das dificuldades, foi utilizado diálogo e intervenção com 
reflexão sobre regras de convivência. Para auxiliar a aprendizagem foi utilizada impressão de 
exercícios e passo-a-passo com instruções em relação as atividades apresentadas 
 
 

 

Oficina: Inglês 

Educador: Renata Lacaz 

Descrição das atividades: 

Roda de conversa. Objetivo: rodada de apresentações (professora e alunos).  

Cada aluno disse seu nome, se apresentou, comentou o que mais gostava na casa Betânia e uma 

palavra que conhecia em inglês. Na segunda parte da oficina contei qual era minha relação com o 

inglês e como havia aprendido, e pedi que eles me contassem o que pensavam da língua inglesa, 

qual a relação deles com a língua e o que eles esperavam da oficina neste ano. 

Um objetivo mais amplo foi entender os sentimentos de cada aluno pela língua (sem julgamentos), 

gosto, não gosto, fácil, difícil, possível, impossível, quero aprender ou não quero, e também quais 

atividades eles gostariam de ter durante as oficinas de inglês.  

Conhecendo a língua inglesa. Objetivo: conhecer a história do inglês, como ele se espalhou pelo 

mundo, conhecer quais lugares falam inglês e como a língua é falada nesses lugares, com seus 

diferentes sotaques e entonações.  
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Contei para os alunos a história da língua inglesa, baseada no vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kIzFz9T5rhI, e discutimos como o inglês se espalhou pelo mundo 

(por meio do império britânico, na época do imperialismo). Pedi a eles que adivinhassem quantos 

países falavam inglês no mundo (52 países), quais eram esses lugares e quantos países tinham o 

inglês como língua oficial (5 países). Vimos as bandeiras dos 5 países falantes do inglês oficialmente, 

o mapa do mundo com as regiões que falam inglês (52 países). 

Mostrei o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kIzFz9T5rhI , do canal do You Tube “Small 

Advantages”, onde se fala sobre os diferentes locais falantes do inglês e seus sotaques. O filme foi 

visto com legenda, porém pedi aos alunos que prestassem mais atenção nos sons e menos no 

conteúdo que estava sendo falado. Perguntei qual inglês eles mais gostavam, de acordo com o som. 

Música “Don’t worry, be happy” (Não se preocupe, seja feliz). Objetivo: introduzir as emoções e 

sentimentos com a palavra happy (feliz). https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU  

Passamos a letra, ouvimos a música, cantamos e dançamos. Ao final da música cada um desenhou 

o que representava a felicidade para eles.  

Análise dos resultados: os resultados foram positivos, principalmente na turma A e C, que foram 

muito mais receptivas ao conteúdo. A turma B se mostrou muito resistente e demonstrou muito pouco 

interesse no conteúdo das oficinas. Na primeira oficina, foi bastante interessante observar os alunos 

descobrindo sobre como tantos países realmente falam o inglês e se surpreenderem que na Africa, 

por exemplo, muitos países estão nesta lista.  

Eles gostaram muito da oficina da música, se divertiram bastante cantando e gostaram de mostrar o 

quê os deixava feliz. Alguns desenharam esportes, alguns música, outros comidas como chocolate. 

Dificuldades: a maior dificuldade encontrada foi a distância entre a língua inglesa e os alunos. De 

certa maneira, acredito que a maioria deles mesmos pense que por morarem em um país onde se fala 

português, o inglês não é e nunca será necessário. Outro ponto observado é a crença (dos próprios 

alunos) de que inglês seja uma língua elitista, como se ela não estivesse ao alcance de todos, 

tornando-se um fantasma ou bicho de sete cabeças. Senti que eles não se sentiam capazes de 

reproduzir algumas palavras e sons. 
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Formas de superação: a superação pode ser feita gradualmente, aula a aula, mostrando que o inglês 

é na verdade mais fácil que o português, é uma língua simples. Que está ao alcance de todos e que 

eles são capazes de entender e principalmente falar (prática da língua). Em resumo seria trabalhar a 

informação e conhecimento sobre a língua, sempre aliado ao trabalho da autoestima de cada um. 

 

Oficina: Judô 

Educador: Mariá Azevedo Pereira 

Descrição das atividades: 

História e filosofia do Judô. Aprendizagem das formas 

de cumprimentos para entrada e saída do Dojô 

(academia, local de treino); cumprimentos para início 

e término das aulas; vocabulário de iniciação; 

alongamentos básicos; iniciação dos exercícios de 

quedas. História pessoal do Judô. 

  

Análise dos resultados:  Analisando o comportamento dos educandos, visto que a grande maioria 

não possuía conhecimento qualquer sobre a atividade, a grande maioria teve interesse para o 

aprendizado e desenvolveram bem as atividades e ensinamentos. 

Dificuldades: A arte do Judô, ainda é vista apenas como uma forma de luta e autodefesa, e a 

dificuldade esta em retirar estes conceitos e difundir a arte além disso.   

Formas de Superação: Motivação com atividades lúdicas, incentivando e promovendo a prática do 

Judô. 
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Oficina: Libras 

Educador: Elisabete Broca dos Santos 

Descrição das atividades: A abordagem 

inicial no ensino de Libras se faz pela 

apresentação do alfabeto manual 

(datilologia). Como método de aprendizagem, 

a demonstração de cada letra para o 

educando,  fazendo o mesmo a fazer a 

datilologia de seu nome e apresentando 

atividades, como adivinhações das 

datilologias feitas pelo educador, jogo de 

palavras, formações de frases e traduções da 

datilologia em textos e frases de Dom Bosco. 

 

Análise dos resultados:  Os educandos gostam e querem participar ativamente das atividades 

realizadas nas oficinas, apresentam um aprendizado continuo a cada dia. Em uma análise mais 

profunda, vejo que os educandos conseguiram neste curto espaço de tempo das oficinas, entender e 

assimilar bem o conteúdo trabalhado em sala. 

Dificuldades: Até o presente momento não houve dificuldades de muito impacto, visto que a 

apresentação do alfabeto manual é simples e de fácil compreensão.  
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LISTAGEM DE ATENDIDOS  
 

 
 

Nº Nome dos Participantes NIS 

1 Agatha Alves Melo  

2 Agatha Augusta M de Lima  

3 Agatha Augusta M de Lima  

4 Aghata Kawanne Carvalho Cardozo 2378685524901. 

5 Alane Mara Martiriano de Lima  

6 Alessandra Cristina Manoel Pimenta 161600027914. 

7 Alexsandra Lidia Nunes dos Santos 23720823969 

8 Amanda Evelyn Reis da Silva  

9 Ana Beatriz Manuel de Oliveira 1244797667602. 

10 Ana Clara Aparecida Ribeira de Oliveira 1668920575501. 

11 Ana Clara dos Santo Zannin Bissoli  

12 Ana Clara dos Santos Gonzaga  

13 Ana Flavia Rivello 21229045424 

14 Ana Gabrielly Costa  

15 Ana Julia dos Santos de Queiroz Silva 16677212409. 

16 Ana Julia Espada Lopes Carlos  

17 Ana Julia Pires da Oliveira 16329025844. 

18 Ana Luiza Ramos de Oliveira Silva 21263292099. 

19 André Gustavo dos Santos Gomes Siqueira 1666254075801. 

20 Anna Clara Rodrigues Gomes  

21 Aryane Nunes de Cunha Souza  

22 Bruna Vitória Sales dos Reis  

23 Caiky Elder dos Santos Oliveira 1286134325902. 

24 Camily Vitória dos Santos Tigre  

25 Carla Lins Baptista  

26 Charles Matheus dos Santos Penha  

27 Clara Maria Maria Bernades Silva  

28 Clara Stephay di Pace  

29 Cuan Guilherme dos Santos Oliveira 1286134325902. 

30 Daniela Cristina  Ferreira de Oliveira  

31 Dione Marcos Vilela Junior 20429824755. 

32 Eduardo Quirino de Castro Silva  

33 Emily Gabriela Batista de Jesus  

34 Fabricio Augusto Oliveira Carlos  
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35 Franscilene Caroline da Conceição  

36 Gabriel Alexandre Da Silva Matoso  

37 Gabriel Henrique dos Santos Monteiro 20429824755. 

38 Gabriel Silva Ambrósio 21202173227. 

39 Geovana Celestina de Cubas Chaves 1610915683401. 

40 Giovana dos Santos Cruz  

41 Guilherme Lopes dos Santos  

42 Gustavo Eduardo da Silva Monteiro 1666254075801. 

43 Igor Silva Prado  

44 Ingrid Maria alves Viera 2042984243502. 

45 Ingrid Vitória Guimarães silva  

46 Isaac Andres de Oliveira Cordeiro   

47 Isabela Alexandrina Nunes valeria  

48 Isabely Splicigo Nunes  

49 Isadora Hellena Santos Queiroz R. da Silva 22014533643. 

50 Isaias Andres de Oliveira Cordeiro Flor 2378685524901. 

51 João Gabriel Reis Silva da Encarnação  

52 João Vitor da Silva Tavares  

53 João Vitor Resende Martins  

54 Juliana Juli Lopes Dos Santos Silva 1659241626. 

55 Kauã Augusto Evangelista de Souza  

56 Kaylainy Barroso da Mora 2200691196. 

57 Kimberly dos Santos Germano 2121217412902. 

58 Livia Maria Bernades Silvia  

59 Luan Augusto Ribeiro da Silva  

60 Luana Silva Prado 1649824645 

61 Marcelo Alfredo Costa Araújo  

62 Maria Clara do Santos Borges 1649824645 

63 Maria Eduarda dos Santos Aluisio  

64 Maria Eduarda dos Sas Zannin Bissoli  

65 Maria Eliza Ferreira Matias Gonzaga 1614877441101. 

66 Maria Fernanda Sales Pereira 20791501528. 

67 Maria fernanda Sales Pereira  

68 Maria Isabela de Lima Serrão  

69 Maria Julia de Almeida Castanheira  

70 Maria Julia Fonsceca Santos 2361493844. 

71 Maria Laura Coelho de Cubas Monteiro  

72 Maria Livia Fernandes de Moraes  

73 Maria luiza Ferreira Matias Gonzaga  
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Tobias Henrique Gonçalves Rodrigues 

Técnico responsável 
CRESS: 58.286 

74 Maria Paula Paiva Sampaio  

75 Maria sallet Conceição Aparecida dos Santos 1254418666. 

76 Miguel do Santos Monteiro  

77 Nathalia Elise Cardoso da Silva  

78 Nicolas Henrique de Oliveira Carlos  

79 Pablo dos Santos Oliveira Filho 1286134325902. 

80 Patrick Augusto Barbosa  

81 Pedro Henrique Costa da Silva  

82 Pedro Henrique de Siqueira Lemos  

83 Pedro Henrique Gonçalves Reno Oliveira 1612097407601. 

84 Rafaela Bernardes de Oliveira 1659622918802. 

85 Rafaely Caroliny de Oliveira Souza 16636780615. 

86 Rebeka dos Santos  

87 Renan Carlos Cesar 16411058130. 

88 Sofia Ester Viera do Bomfim 236000272523. 

89 Sofia Santos de Queiroz Silva 16677212409. 

90 Thainara Cristina Moreira da Silva  

91 Thais Aparecida Gonzaga 1618340569902. 

92 Thayani Gabrielly da Silva Siqueira Campos 

93 Thaynara Valente Oliveira  

94 Thuyani Nicolly da Silva Siqueira Campos  

95 Vinicius Cesar Santos Silva  

96 Vinicius Miguel da Silva  

97 Vitória Cristina Carlos Espada Lopes  

98 Vitória Eduarda de Oliveira Silva  

99 Wilgner Gabriel Barbosa de Almeira 16481442382. 

100 Yasmin Luana Araujo de Oliveira 1612094017101. 
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