Relatório de Atividades Externas
Com o objetivo de proporcionar as crianças da faixa etária de 06 a 10 anos do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, uma atividade de aprendizagem para a
construção e a apropriação de seu futuro, realizamos as seguintes atividades externas:
 23/10/2019: PASSEIO AO AQUÁRIO DE SÃO PAULO
 21/11/2019: KIDZANIA
 06/12/2019: UM DIA NO PARQUE AQUÁTICO
 11/12/2019: PARQUE DA MÔNICA
De acordo com a Resolução 109, as atividades de campo conduzem à exploração e
compreensão de espaços e paisagens, de seus processos de construção, à identificação
de relações, problemas e contradições e constituem, também, uma rara oportunidade de
socializar adolescentes e crianças.
A inserção em ambientes diversos daqueles em que vivem possibilita uma participação
ativa nas questões socioambientais locais.
Também é uma forma de trabalhar ativamente a perspectiva de construção e mudança
dos espaços e das pessoas através da interação entre eles, ou seja, de verificar como é
possível se adaptar ao ambiente e/ou mudá-lo.

Segue abaixo fotos das atividades.

Aquário de São Paulo

KidZania

Parque da Mônica
Parque Aquático

Quadro comparativo entre metas propostas e resultados alcançados:

Atividades
externas

Metas Propostas

Resultados Alcançadas

Aquário de S.P

Conhecer diferentes
animais, suas
características, favorecendo
o projeto desenvolvido
durante o ano em nossa
Instituição

Kidzania

Autonomia para participar
de diversas atividades
interpretando e imitando
profissões.

Parque da
Mônica

Possibilitar o
desenvolvimento lúdico e
prazeroso, por meio de
diferentes brincadeiras e
atrações.

Parque Aquático

Desenvolver a capacidade
de expressar suas
emoções, criatividade e
socialização.
Favorecer e ampliar sua
autonomia e comunicação,
ampliando seus
conhecimentos.

As crianças ficaram
encantadas com o
passeio, interagiram com
o monitor com perguntas
sobre os animais.
Demonstraram interesse
e atenção durante toda a
visita.
As crianças puderam
escolher quais profissões
queriam conhecer e
participaram com
automia e interesse.
As crianças participaram
de todas as atrações com
alegria e curiosidade.
Puderam explorar
brinquedos, vencendo
seus medos e limitações.
As crianças e
adolescentes, tiveram um
dia encantador, em que
expressaram seus
desejos com autonomia e
segurança.

_________________
Adriana Padilha Protti
Supervisora Técnica

_________________
Vergilio Cordioli Filho
Tesoureiro Geral

