10º encontro – 18 de junho – Avaliando o passado e anunciando o futuro
Número de alunos: 20
Local: Sala de Leitura da Escola Municipal República Argentina
Horário: das 9h às 10 h.
Entre filmes, imagens, poemas e narrativas realizamos, ao longo dos nove
encontros anteriores, atividades voltadas para diferentes possibilidades de leitura,
expressas a partir dos modos de ser e de perceber. Neste último encontro do primeiro
semestre, realizamos o fechamento das atividades, avaliando e comemorando o trabalho
realizado, em três momentos distintos.

1º momento: Avaliação

Cientes de que a
avaliação

dos

encontros

realizados é fundamental ao
trabalho, especialmente no
que tange ao planejamento
do 2º semestre, propusemos
aos

alunos

expressassem

que
por

se

escrito

quanto ao que lhes pareceu
mais positivo e negativo.
Para tanto, recorremos à
ficha ao lado, cuja tabulação
permitiu
aspectos abaixo:

O que mais gostaram:
1. Informática (5 citações);
2. Primeiro dia/ primeira vez/ primeiro encontro (4 citações);
3. Nós/ “as tias” (3 citações);
4. “Tudo” (2 citações);
5. “Historinhas” (2 citações);

identificar

os

6. Zoom, livro que lemos no 6º encontro (2 citações);
7. Filme do “jardim”/”jardineiro”, intitulado Daisy, do 9º encontro (2 citações);
8. Trabalho com recorte de revistas (2 citações);
9. “Papeizinhos” (1 citação);
10. Aspectos do livro O frio pode ser quente? (1 citação);
11. Poema de Cecília Meireles (“Ou isto ou aquilo”) do 7º encontro (1 citação);
12. O modo como foram recebidos (1citação);
13. O nosso site (1citação).

O que menos gostaram:

1. “Nada” (1 citação e 4 respostas em branco);
2. Brigas / “faladeiras” / “falação” / bagunça (5 citações);
3. Férias das “tias” / ao término do semestre (2 citações);
4. Não ida à sala de informática (1 citação);
5. Ver filme (1 citação).

Os recados:
1. Elogios às “tias” (9 citações);
2. Solicitações para trabalhar com informática (3 citações);
3. Valorização da amizade e repúdio a brigas (1 citação);
4. Solicitação de acesso ao nosso site na sala de informática (1 citação).

2º momento: Celebração
Para celebrarmos o trabalho realizado na escola, preparamos uma apresentação
das fotografias e dos vídeos feitos nos encontros anteriores. Entre sorrisos, gritos e
aplausos, diante da TV, os alunos se viram na realização das diferentes atividades
propostas.

3º momento: Confraternização
Ao final do encontro, salgadinhos, biscoitos, doces e refrigerantes foram
servidos na comemoração que reuniu alunos, professores e estudantes da UERJ, na
conclusão desta primeira etapa de trabalho.

