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   FEIRA CULTURAL - 2019 
Tema: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA HUMANIDADE 

 

Subtema dos 9º anos: Fontes renováveis de energia: o futuro da energia no mundo. 

 

Objetivos:  

   Conhecer as várias formas de geração de energia por fontes naturais, como: 
 Rejeitos para a produção de várias formas de energia; 
 Energia Eólica, Energia Solar, Biogás e Biomassa; 
 Promover a sociabilidade e expressividade; 
 Possibilitar a construção do conhecimento através de pesquisas bibliográficas; 
 Exercitar a criatividade, ampliando o repertório dos alunos; 
 Desenvolver a imaginação através da criação de diferentes tipos de apresentações; 
 Contribuir para a reflexão, estimulando a autonomia e responsabilidade dos jovens. 

 
 
Procedimentos: 

1. Conforme grupos definidos pelos professores, os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre o subtema proposto a 

seu grupo: 

       2.  O trabalho escrito deverá ser digitado, e entregues no dia 31/07/2019, conforme as normas da ABNT. 

3. Serão promovidas discussões em sala de aula para análise do conteúdo das pesquisas e serão sugeridas pelos 

professores. 

4. Os alunos realizarão apresentações em forma de oficinas, sem rigidez de metodologia, nas quais os membros dos 

grupos terão papel de facilitadores e apresentadores das questões levantadas, estimulando suas iniciativas; 

5. Os alunos construirão o acervo de apresentação que será apresentado durante a Feira Cultural/2019, a saber: 

 Decoração pertinente ao tema proposto; 

 Abordagem interativa de apresentação (vídeos, jogos e objetos); 

 Linguagem criativa; 

6. As apresentações serão realizadas durante todo o dia 14/09/2019. 

 
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 ideias implícitas nos conteúdos pesquisados; 

- O interesse do aluno por ouvir, ler e apresentar o conteúdo pesquisado; 

- 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.
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PROJETOS DO 3º BIMESTRE DE 2019 – 9º anos A e B  
 

Disciplina Tema Enunciado Critérios de Avaliação Objetivos Solicitação Entrega 

Língua 

Portuguesa 

Livro 

Paradidático 

O presente projeto justifica-se uma vez 

que a literatura é essencial para a 

formação do estudante como parte 

integrante da sociedade. Através da 

leitura forma-se o senso crítico dos 

cidadãos, assim como as competências 

de comunicação escrita e oral, 

indispensáveis para a convivência em 

sociedade e para a compreensão do 

mundo em que vivemos. 

Os alunos serão divididos em grupos. 

Cada grupo ficará responsável por um 

ambiente na sala em que 

apresentaremos e deverá customizar o 

espaço e realizar a contação interativa 

de uma das histórias de suspense da 

obra, previamente designada pela 

professora.   

- 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. 

- Compreender a importância 

de alguns objetos e hábitos 

culturais para essa civilização. 

- Promover a relação entre 

passado e presente. 

26/06/19 02/09/19 

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


