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   FEIRA CULTURAL - 2019 
Tema da Feira Cultural: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA 

HUMANIDADE. 

Subtema dos 6º anos A e B: Saúde, o desafio da humanidade. 

 

Objetivos:  

-Buscar informações que motivem o ser humano a se manter imune a doenças; 

-Pesquisar sobre o avanço das vacinas no Brasil; 

-Elaborar painéis informativos; 

-Condicionar o ser humano a uma prática esportiva; 

-Cuidar da alimentação para evitar medicamentos; 

-Estimular o sentimento de “amor ao próximo”; 

-Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

-Desenvolver um circuito de informações com os subtemas propostos – Prevenção, Movimento e Saúde 

Emocional. 

 

Procedimentos: 

O aluno deverá realizar pesquisa, contendo imagens variadas que possam enriquecer o Trabalho, 

baseado nas Normas Básicas da ABNT sobre: Saúde Física, Mental e Social (definições e prevenções); 

desafios da saúde pública no Brasil; Calendário de Vacinação (vacinas e prevenções); práticas 

desportivas; medidas alternativas da busca de bem estar emocional (saúde emocional). 

Em grupos, os alunos prepararão um circuito de informações sobre os subtemas de modo claro e objetivo 

aos visitantes; preparação da decoração do ambiente e lembrancinhas para o dia do Evento, pertinentes 

ao Tema. 

 

Avaliação: 

Sendo a avaliação um processo de ensino e aprendizagem das atividades desenvolvidas no Projeto 

citado, será priorizado aspectos quantitativos e qualitativos, onde serão considerados: o interesse do 

aluno para desenvolver os sub temas em grupos; participação nas atividades realizadas; a socialização 

das ideias do aluno perante o grupo e o respeito às ideias do outro; autonomia e criticidade durante a 

releitura compartilhada e Roda de Conversa; desempenho na realização das atividades individuais. 
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PROJETOS DO 3º BIMESTRE DE 2019 – 6º anos A e B 
 

           Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente. 

Disciplina Tema Enunciado Critérios de Avaliação Objetivos Solicitaçã

o 
Entrega 

História 
Livro 

Paradidático 

Os alunos, após realizarem a leitura do 

livro paradidático - Antigo Egito, o novo 

Império, escolherão, em grupo ou 

individualmente, um item do livro para 

reproduzir de forma artística, por 

exemplo fazer uma miniatura de múmia, 

uma miniatura de pirâmide egípcia, uma 

pintura do rio Nilo, desenvolver um jogo. 

Durante a semana do Paradidático, os 

alunos farão a exposição e explicação das 

suas obras para os alunos das outras 

turmas. 

- Compreensão e 

interpretação da obra; 

- Organização dos 

grupos ao representar a 

temática da obra; 

- Análise da capacidade 

e criatividade na 

elaboração dos objetos 

representativos; 

- Coerência dos objetos 

apresentados; 

- Nota final será de 0 a 

10, a ser incorporada na 

média bimestral do 

aluno. 

- Promover e conscientizar os 

alunos da importância da 

leitura. 

- Interpretar e compreender a 

ideia central da história do 

livro. 

- Estimular a atividade prática. 

- Habilidade de reproduzir de 

forma prática, elementos do 

livro. 

- Identificar os estamentos da 

sociedade Egípcia. 

- Compreender a importância 

de alguns objetos e hábitos 

culturais para essa civilização. 

- Promover a relação entre 

passado e presente. 
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