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   FEIRA CULTURAL – 2019 

 

Tema: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA HUMANIDADE 

Subtema do 2º ano C: Por que preciso mudar? 
 

O Projeto do filme Mágico de Oz é um tema escolhido por tratar-se de uma história 
clássica, que ultrapassou gerações, mantendo inexplicável encanto cada vez que uma criança 
conhece o enredo e traz consigo a magia da infância. 
 
Objetivos: 

 
 Proporcionar a vivência de experiências pedagógicas voltadas ao tema, que instigaram a 

busca por informações e reflexões sobre o enredo.  
 Contribuir para a percepção de realização de atividades em grupo; 
 Estimular o contato com os livros e leituras, assim como incentivar a pesquisa.  
 Trabalhar valores, como: a bondade, a amizade, a coragem e demais sentimentos e 

atitudes que surgem no desenrolar das aventuras da menina Dorothy e seus 
companheiros. 

 
Procedimentos: 
 

As crianças realizarão inúmeras atividades, explorando sua capacidade artística, (através 
da construção do cenário e de diversos personagens com materiais recicláveis) usando a 
criatividade e imaginação.  

Como atividades de férias, os alunos deverão confeccionar cartazes sobre regras e 
respeito ao espaço coletivo, que deverão ser entregues no dia 05/08/2019.  

Serão divididos em 5 grupos, cada um irá criar um personagem de sucata (miniatura) e 
deverá ser entregue no dia 29/08.  

O foco do trabalho será a busca pela aceitação, através do respeito com o outro, 
apreender a respeitar a sim mesmo e aceitar como são. 

No dia da Feira Cultural, cada aluno deverá estar fantasiado com o personagem que criou. 
 

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. 

 


