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FEIRA CULTURAL - 2019 
 
Tema: Habilidades e atitudes para enfrentar os desafios da humanidade. 
Subtema dos 1º anos: Eu e o outro: respeito as semelhanças e diferenças. 
Como educar as crianças em um mundo cheio de adversidades sem corromper e respeitar o direito 
do outro? 
 
Objetivos:  
 
- Oportunizar, por meio de ações diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a construção 
do respeito, partilha e coleguismo. 
- Respeitar e valorizar as diferenças de cada indivíduo, iniciando essa conscientização na escola e promovendo ações 
que possibilitem uma mudança de comportamento frente a estas questões de modo que possam levar essa 
experiência para outras esferas de convivência social. 
- Incentivar a participação social da família. 
- Exercitar a criatividade, ampliando o repertório dos alunos. 
- Promover a sociabilidade e expressividade.  
 
Desenvolvimento:    

 
 Iremos trabalhar o livro: “Elmer, o elefante Xadrez” de David Mckee. 

O livro Elmer, o elefante xadrez, de David Mckee, conta a história de um elefante engraçado chamado Elmer, que 
um dia ficou muito incomodado com suas cores, pois ele achava que ser xadrez colorido não era cor de elefante. 
Mas logo percebeu que cada um é como é, e que ser diferente podia ser muito interessante, porque isso torna o 
"ser" muito especial. 

 Reproduziremos o nosso elefante, trabalhando as cores como forma de sentimentos, este será exposto no dia da 
feira. 

 Como atividades de férias, pedimos que o aluno, junto com o responsável, faça as atividades sobre identidade 
e como sou. Ao retornar às aulas (dia 31/07), cada um apresentará sua atividade e faremos um diálogo sobre as 
diferenças, pois acreditamos que o aluno necessita compreender que existem diversidades, não somos todos 
iguais e que precisamos respeitar as diferenças. Além das atividades, deverá ser enviado ao colégio um 
autorretrato em uma tela, para exposição no dia da feira. 
  

Procedimento: 
 

 Faremos cartazes relacionados ao tema para a exposição da sala. 
 Os alunos farão uma apresentação musical no dia da feira. 
 Serão promovidas discussões em sala de aula para análise do conteúdo apresentado por cada aluno. 

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


