
 

 
  Colégio Suller Garcia 

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 

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

Subtema do 8º ano A: A evolução da comunicação e seus desafios. 
 

Objetivos:  

Conhecer a influência dos meios de comunicação, principalmente nos tempos atuais, em que as mídias estão cada vez mais 

inseridas no nosso dia a dia, inclusive no ambiente escolar. Logo, os meios de comunicação não podem ser vistos como 

portadores da verdade e de todo o conhecimento. 

Apesar de serem indispensáveis no atual cenário em que estamos inseridos, o uso das ferramentas comunicativas deve estar 

aliado ao senso crítico e ao questionamento das informações disseminadas. 

 

Procedimentos: 

 1. Os alunos realizarão uma pesquisa baseada nas Normas Básica da ABNT. 

Serão aplicados e desenvolvidos subtemas para a apresentação do projeto, como proposta de trabalho em grupo, divididos 

de acordo com a linha do tempo da evolução dos meios de comunicação. 

* Pintura Rupestre; 

* Escrita (cartas e Jornais); 

* Telégrafo/ Telefone; 

* Rádio, etc. 

2. O trabalho escrito desta pesquisa deverá ser entregue no dia 31/07/2019. 

3. Serão promovidas discussões em sala de aula para análise do conteúdo das pesquisas e posterior divisão dos grupos 

de trabalhos; 

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); 

 Análise de dados e gráficos sobre o tema; 

 Linguagem criativa. 

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

 

Avaliação: 

Será um processo de avaliação contínua individual e coletiva, a partir das pesquisas, divisões de tarefas, tais como decoração, 

liderança, participação, elaboração, exposição, organização, comprometimento, pontualidade. 

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.



 

  
  

  Colégio Suller Garcia 
Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 

PROJETOS DO 3º BIMESTRE DE 2019 – 8º ano A 
 

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. 
A professora irá atribuir um episódio da 
obra para cada grupo, o qual deverá 
realizar uma releitura do mesmo a 
partir da linguagem artística de sua 
escolha (literatura, dança, artes 
plásticas, teatro, música, etc.). A 
releitura deverá conter uma relação de 
intertextualidade entre a história da 
Odisseia e alguma outra produção que 
tenha sido feita sobre a obra nos 
tempos atuais. 

- 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. 
- 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. 


