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      FEIRA CULTURAL – 2019 

Tema: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA HUMANIDADE. 

Subtema do 3º ano A: Resiliência.  
 
Objetivos 
 

 Fortalecer as emoções dos alunos para que consigam superar as dificuldades da vida. 
 Levar os alunos a terem perspectivas de um futuro promissor. 
 Trabalhar com os sentimentos, de forma que leve o aluno a compreender o que é necessário para o 

sucesso. 
 Transformar os erros e as dificuldades em situações de aprendizagem. 
 Exercitar a criatividade, ampliando o repertório dos alunos. 
 Promover a sociabilidade e expressividade. 

 
Procedimentos:  
 

Para apresentação deste trabalho, serão dispostos alguns recursos como: 
 Percurso a ser seguido, direcionando a resiliência e demonstrando que no percurso proposto poderá 

haver obstáculos, porém é necessário superá-los e seguir em frente. Vencer o medo, tristeza e raiva. 
 Confecção de cartazes com os sentimentos, contendo imagens demonstrando: amor, raiva, medo, 

tristeza e alegria; 
 Como atividades de férias, os alunos deverão confeccionar um livro dos sentimentos, com a 

realização de desenhos que simbolizam os seguintes sentimentos: medo, amor, felicidade, raiva, 
alegria e tristeza. O livro dos sentimentos deverá ser entregue no dia 06/08/2019. 

 Produção de textos. O que é resiliência? 
 Exposição de desenhos com tema: Todo mundo tem medo.  
 Árvore da ajuda, onde os visitantes poderão plantar (Deixar) um problema seu, em outro momento 

outros visitantes deixaram uma solução (Colher) para ajudá-los, sendo que, os visitantes poderão 
verificar a posição do outro quanto ao seu problema. 

 Apresentação, um teatro com o tema: Acredite em você, onde os alunos farão uma dramatização 
mostrando que é necessário correr atrás de seus objetivos, seus sonhos e não permitir que nada 
estrague isso. 

 Espelho (Acredite em você), que ficará localizado antes de terminar o percurso e após confiar em si e 
acreditar, alcançará o sucesso. 

 Painel Julgue menos, com objetivo de respeitar o sentimento do outro. 
 A metodologia será desenvolvida com trabalhos realizados em sala de aula e em casa. 

Avaliação: 
 

A avaliação é um norteador do conhecimento humano, já que faz parte do processo de ensino-
aprendizagem e das atividades desenvolvidas durante o projeto, onde serão considerados: 
 O conteúdo pesquisado e a qualidade do material apresentado; 

 A socialização da interpretação do aluno diante das implícitas no conteúdo pesquisado; 

 A participação nas atividades realizadas; 

 Autonomia e criatividade durante as etapas do projeto; 

 Desempenho na realização das atividades individuais e em grupo, incluindo o dia do evento; 

 O interesse do aluno por ouvir, ler e interpretar as informações apresentadas. 

 


