Projetos 1ª trimestre 2018
É preciso termos a coragem de mudar a nossa maneira de sentir, de pensar e de agir, relacionando-nos
com o mundo. E esta mudança não é um acessório ou uma fantasia. Precisamos começar a crer que dela
depende a nossa própria oportunidade de sobrevivência e a daqueles que viverão aqui onde nós estamos
vivendo agora.

Senhores pais ou responsáveis,

Nós do Colégio Mundial, entendemos que os tempos mudaram as pessoas e principalmente
alunos/adolescentes da geração que vem surgindo. Para que os professores acompanhem essa evolução
é necessário que adotemos diferentes estratégias e planos que possam contribuir, de maneira
significativa, para formação do aluno. Uma dessas estratégias são os projetos pedagógicos, uma vez que
essa prática promove a autonomia dos alunos e torna a aprendizagem significativa.
A importância em trabalhar com essa estratégia/projetos reside na intenção não só sobre o assunto a
ser trabalhado, mas no desenvolvimento das habilidades que ocorrerá ao se trabalhar, pois o professor
não será somente a fonte de informação para o aluno, mas encontrará muitas possibilidades para obter
informações que contribuirão com o projeto e com o crescimento intelectual do aluno.
Portanto, acreditamos que trabalhar com projetos é uma forma de abrir possibilidades de ajudar os
alunos a compreenderem o conhecimento trabalhado no Colégio e permitir que eles cresçam como um
ser social.
Dessa forma, apresentamos agora para os senhores os projetos que já então em andamento no Colégio
para o 1º e 2º trimestre.

1º - Projeto Afro Indígena:
Tema: “A Diversidade Mora Aqui”
Subtema: – Brotas – Identidade: Nosso Bairro tem História!
Data do encerramento: 07/04 – aqui no Colégio, para os alunos.
Professores responsáveis.




Ana Meire;
Flaviana Sodré;
Rafaela Souza;




Rosangela Damásio.
Tiago Medeiros;

Objetivos




Oportunizar aos alunos o prazer de descobrir fatos históricos importantes sobre a composição
social, física, econômica, antropológica e cultural do bairro onde estão inseridos - Brotas.
Conhecer a história do lugar onde se vivem, uma vez que a identidade é construída socialmente
através das vivencias e relações.
Compreender que as mudanças não se deram de maneira estanque, que foram processuais e
os sujeitos em questão fizeram parte dela.

Desenvolvimento:



O projeto se dará por meio da orientação de cada professor e suas respectivas disciplinas.
A distribuição das tarefas e responsabilidade de cada aluno também será dada por cada
professor (por isso cada aluno deverá fazer o registro das solicitações individualmente);

Avaliação:


A avaliação será feita de modo processual através de rodas de conversa, discussão sobre os
materiais pesquisados, trocas de informações, auto avaliação, confecção de materiais e
culminada com o fechamento do projeto que será com a apresentação dos resultados para
toda.

Pontuação: 1,0 nas disciplinas de (História, Geografia, Filosofia, Música, Artes e Teatro);

2º - Projeto de Matemática:
Tema: “Clube da Matemática”
Data do encerramento: 12/05 – aqui no Colégio, para os alunos.
Professores responsáveis




Adolfo de Brito;
Aline Alves
Joanice Oliveira

Justificativa
A Matemática está envolvida em todo o nosso cotidiano de maneira bem presente, e às vezes não nos
damos conta, dessa forma os professores de Matemática do colégio Mundial, pensando em ampliar as
possibilidades de ensino e para fortalecer os laços com o aprendizado da disciplina foi criado o “Projeto
Clube da Matemática”, que visa fixar consistentemente os tópicos da Matemática, que são essenciais,
para alavancar os estudos de Física e Matemática.
Objetivos


Estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas em
diversas situações;

Conteúdos trabalhados:
Série
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
1ª série
2 ª série
3 ª série

Tema
As quatro operações
Porcentagem
Geometria plana
Conjuntos numéricos
Função
Geometria espacial
Geometria analítica

Metodologia





Aulas expositivas com uso de data Show e com a participação dos alunos ou até mesmo
construídas com a participação dos alunos;
Aulas práticas com uso de materiais concretos tais como;
Confecção de jogos com sucata;
Oficina de jogos com atividades em equipe;






Aula usando ás mídias com uso dos computadores para trabalhar os conteúdos
Atividades em grupo;
Atividades com desafios matemáticos;
Dinâmicas com Jogos.

Avaliação
A avaliação do Projeto de Matemática, será feita através das observações dos professores durante a
realização de oficinas com os jogos, onde serão analisadas as habilidades desenvolvidas pelos alunos, a
aprendizagem dos conteúdos trabalhados, o trabalho em equipe, bem como a apresentação dos alunos
na realização na culminância do projeto dia 12/05, onde os alunos trabalharão os jogos e demais tarefas
compartilhando o que aprenderam no decorrer do projeto com os pais e a comunidade escolar.

3º - Projeto Sarau Literário:
Tema: “Brasil, uma obra de Artes”
Data do encerramento: 25/05 – aqui no Colégio, para os alunos.
Justificativa
A melhor maneira de incentivar nossos alunos a sentir o prazer em ler, escrever e recitar poesia por
meio da literatura é apresentando-lhes à obra de grandes mestres na mais tenra idade. O aluno que
gosta de ler e que sabe o que escolher nos momentos de leitura é aquela que conviveu com livros e com
literatura. Por isso, os professores de Línguas do Colégio Mundial, estão promovendo o Sarau Literário, a
fim de mostrar as diversas formas de comunicação da nossa cultura e, numa tentativa de repassar os
conhecimentos culturais das gerações passadas, fazendo uma ponte com a cultura das gerações
presentes e é também uma forma dos nossos alunos mostrarem seus talentos.
Professores responsáveis,






Hamina Cerqueira
Joaquim Latorre;
Joseane Santana;
Lázaro Araújo;
Maíra Assunção;



Objetivo






Marcus Leoni;
Rendel Porto;
Samuel Sampaio;
Thais Nicolau;

Reconhecer a relação entre a “literatura negra” e a construção da identidade social.


Metodologia

Aulas dinâmicas de analise de poemas, contos, vídeos e outros, que versão a literatura negra e a de
autores negros.


Conteúdos

Identidade;
Cultura Social;
Gênero Literário;


Avaliação

Apresentação do Sarau.


Pontuação: 1,0 ponto em todas as disciplinas de linguagens.

