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

HUMANIDADE. 

Subtema da 2ª série do Ensino Médio: OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO. 

 

Objetivos: 

- 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; 

-Mostrar aos alunos como a mobilidade urbana influencia a vida de cada cidadão e como as políticas adotadas 
podem determinar as necessidades exigidas. 
 

Procedimentos: 

1. Os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre o tema proposto. 

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

2.1 O trabalho escrito deverá ser digitado, conforme as normas da ABNT. 

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 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 exposto durante a Feira Cultural/2019, a saber: 

 Decoração pertinente ao tema proposto. 

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. 

 



 

 
  Colégio Suller Garcia 

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 
 

        PROJETOS DO 3º BIMESTRE – 2ª série do Ensino Médio 
Disciplina Tema Enunciado Critérios de Avaliação Objetivos Solicitação Entrega 

Língua 

Portuguesa 

Semana do 

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. 

Com a progressão da leitura, os alunos e a 

professora desenvolverão em conjunto o 

roteiro de produção do trabalho final do 

projeto. 

Os alunos serão divididos em grupos e cada 

grupo deverá organizar a dinâmica de uma 

roda de conversa que suscite um debate 

sobre os temas trabalhados na obra, 

presentes em nosso cotidiano.   

- Durante todo o bimestre, o 

andamento da leitura será 

acompanhado em sala de 

aula. O trabalho final será 

apresentado e avaliado 

durante a semana do 

paradidático. 

- Apreensão e compreensão 

da leitura da obra; 

- Análise e capacidade de 

elaboração das aulas; 

- Coerência na 

apresentação do trabalho; 

- Nota final será de 0 a 10, a 

ser incorporada na média 

bimestral do aluno. 

- Proporcionar que as leituras 

paradidáticas sejam 

desenvolvidas de maneira 

interessante para o aluno, de 

modo que a mesma seja 

incorporada ao seu cotidiano e 

os temas presentes nos livros 

gerem reflexão e um trabalho 

final significativo, próximo à 

sua realidade. 

- Permitir que o aluno exercite 

autonomia e apresente seu 

olhar sobre a obra através do 

desenvolvimento do trabalho 

final. 

26/06/19 

 

 

 

02/09/19 

 

 

 

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


