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FEIRA CULTURAL – 2019 

Tema: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA HUMANIDADE 

Subtema do 5º ano B: A alimentação em favor da vida. 
 
Objetivos: 
 
Estimular a auto avaliação dos hábitos alimentares, descobrindo as funções do sistema digestório e os principais 
nutrientes presentes nos alimentos e essenciais a nossa saúde. 

Procedimentos: 

1. Os alunos deverão realizar uma pesquisa e entregá-la no dia 06/08/2019, sobre “A alimentação 
saudável”, com os seguintes assuntos:  

 Pirâmide alimentar; 

 Grupos alimentares; 

 O caminho do alimento pelo sistema digestório; 

 Hábitos para uma vida saudável; 

 Educação alimentar X Dieta da moda; 

 Receitas para culinária infantil (práticas e saudáveis). 

2. A pesquisa deve ser digitada e impressa de acordo com as normas da ABNT; 

3. Os alunos, juntamente com os familiares, deverão apresentar um prato para apreciação e 
degustação no dia do evento, bem como materiais descartáveis para tal; 

4. Em sala serão produzidas discussões sobre os assuntos pesquisados para: 

 Elaboração de cartazes com os conceitos obtidos nas pesquisas, cuja data de entrega 
será definida pelo professor posteriormente; 

 Discussões sobre os assuntos pesquisados para a elaboração dos materiais que serão 
apresentados no dia da Feira Cultural/2019. 

5. Os alunos realizarão workshops e apresentações no dia do evento. 

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. 


