


Uma iniciativa da SETREM que 
vai transformar suas brincadeiras

Projeto grá�co realizado pelas alunas  do curso técnico 
em Comunicação Visual: Aline Isabel dos Santos Nardes, 
Jéssica Oliveira de Lima, Muriel de Almeida Nunes e 
revisado e atualizado  pela estagiária Veridiana Dornelles



 O Projeto nomeado Tardes Cool é uma iniciativa da 
SETREM- Sociedade Educacional de Três de Maio, juntamente 
com profissionais da educação, voltado aos estudantes do 
ensino fundamental da instituição. A oficina surgiu inspirada 
em referências mundiais de educação que utilizam de uma 
sequência programada de atividades a serem efetuadas pelos 
estudantes, de maneira que não se torne cansativo ou então 
desgastante e que potencializa efetivamente o aprendizado e 
o estímulo do senso criativo dos mesmos. 
 O Tardes Cool tem o intuito voltado para potencializar a 
atuação dos alunos em todas as atividades, e 
gradualmente, diminuir o ritmo chegando a um estágio de 
satisfação e tranquilidade.
 A atividade da oficina inicia-se com a realização do tema 
de casa, passado durante o período de aula que ocorre pela 
manhã, sendo essa a única obrigatoriedade. No segundo 
momento, é realizada a atividade física, onde os estudantes 
utilizam de acessórios para jogos, como: bolas, raquetes, 
cordas ou então do próprio corpo e criatividade para criar 
jogos interativos. É importante ressaltar que a atividade 
física, além de ser necessária para o
desenvolvimento físico e gastos energéticos da criança, é de 
suma importância para o desenvolvimento do espírito de 
liderança, porque influencia na iniciativa e decisões
individuais e em equipe. No terceiro momento, 
realiza-se a atividade maker, onde o participante tem a 
possibilidade de exteriorizar os sentimentos de maneira 
criativa, com atividades  que estimulam o uso do
pensamento inventivo através do uso de tintas, ilustrações. 
No quarto momento, realiza-se o encerramento das 
atividades da tarde, onde os estudantes vivenciam uma 
sessão de relaxamento e meditação.

Sobre o Tardes Cool



        Os estudantes inseridos no projeto Tardes Cool 
aderem uma sequência de atividades que foi 
minunciosamente desenvolvida, priorizando o total 
aproveitamento de cada etapa, envolva ela raciocínio 
energia, criatividade ou disciplina.
              Durante as tardes, as crianças têm a possibilidade 
desenvolverem diversas habilidades  que desempenham 
um papel fundamental para o seu desenvolvimento 
saudável, entre elas estão aptidões lógicas, motoras, 
artísticas ou mentais.
              Ficou confuso?
              Nas próximas páginas você vai entender melhor!

Benefícios da Atividade
Por que é tão legal!?

  



Primeira atividade

        Ocasião ideal para fixar o conteúdo, auxiliando aos 
colegas com o que já foi compreendido e obter explicações 
descomplicadas sobre algum conteúdo vindo de crianças 
que veem o mundo de forma parecida.

     Aqui eles  têm a oportunidade de praticar o que foi 
apreendido e também sanar as dúvidas, contando com 
total apoio da professora responsável.

        Quando o sinal toca, as crianças se reúnem na sala de 
aula para  iniciarem as atividades, esse é o momento de 
pôr em prática os ensinamentos obtidos pela manhã na 
escola. 

raciocinar!!

8 x 2 =16

5x 6= 30

Tema de casa
Momento para 



     Após a realização do tema de casa, a atividade que 
ganha espaço é na maioria das vezes a preferida entre as 
crianças devido às inúmeras oportunidades que ela 
oferece.

     As atividades motoras praticamente ao ar livre são 
aliadas nas brincadeiras que envolvem gastos energéticos 
dos pequenos.

  Nesse momento, eles têm a possibilidade de 
direcionar suas energias através de atividades como: 
futebol, caçador, vôlei ou então criar brincadeiras 
utilizando-se de objetos como: bolas e bambolês, e claro, 
muita  imaginação.

 Momento importante para incentivar uma vida ativa 
e estimular o espírito de liderança e solução de problemas 
como em atividades do estilo: “Caça ao Tesouro”.

Segunda atividade Atividade Física
Hora de exercitar!



Terceira atividade

     Para desacelerar após a atividade física, a atividade 
maker entra como aliada do processo criativo das crianças.
      Através dela, eles adquirem o conhecimento sobre a 
criação de receitas e objetos, desde o seu 
desenvolvimento inicial, vivenciando cada etapa e 
trabalhando a paciência para desenvolvê-las.

          Momento especial para estimular o pensamento 
imaginativo das crianças, juntamente com a atitude de 
criar algo palpável.

mão na massa!

Atividade maker
Hora de pôr a



Quarta atividade

    Com o encerramento das atividades da tarde, os 
estudantes vivenciam uma sessão de meditação. A prática 
é feita com o intuito de ajudá-los  a entender o momento 
presente canalizando seus pensamentos para agir aqui e 
agora.

   Esse momento traz benefícios que podem ser  
facilmente notados a longo prazo como a autoridade de 
pensar antes de tomar uma atitude e na melhoria da 
concentração individual dos estudantes.

         A meditação aliada as etapas anteriores formam um 
conjunto de atividades de notável impacto nas relações 
sociais e desenvolvimento pessoal dos participantes.

Mindfullness,
Momento  Relax!



 

Atividades Extras

     Além das atividades descritas, são realizadas atividades 
extras, que também auxiliam no desenvolvimento da 
criatividade e na 
socialização entre os estudantes do projeto Tardes Cool. 

        São realizados piquiniques e passeios no parque da 
escola.

       Em alguns momentos, as crianças podem trazer o seu 
animal de estimação, como o seu cachorro (pet).

 



Crianças assistindo um filme na sala de cinema

Crianças pintando na sala de aula

Crianças fazendo ovo de Páscoa

Realização do tema ao ar livre

Registro de Atividades

Crianças jogando bola - atividade físicaCrianças brincando na sala de aula



OPÇÃO 1
Aderir a 3 tardes por
semana das 13h30 às
17h10 min.

R$ 330,00

OPÇÃO 3
Aderir a 1 tarde por
semana das 13h30 às
17h10 min.

OPÇÃO 2
Aderir a 2 tardes por
semana das 13h30 às
17h10 min.

R$ 240,00

R$ 130,00

Valores




