SÍNTESE DA 3ª EDIÇÃO DA FEIRA DO CONHECIMENTO

DATA: 16 de setembro de 2016
HORÁRIO: das 07h:40min às 17 hs
LOCAL: Escola Municipal Érico Sofia Brandão
STANDES:
ESCOLA VITOR BEZERRA LOLA
Apresentou estande com o tema: “O Mundo Encantado dos Contos e
Histórias”. Foram expostas produções feitas pelos alunos durante
execução do projeto. Tratou-se de um projeto muito significativo por ser
um tema que desperta o interesse das crianças pela leitura, de maneira
prazerosa. Possibilitou mostrar que através dos contos e das histórias
infantis é possível desenvolver práticas interdisciplinares e
contextualizadas de forma lúdica.
ESCOLA MUNICIPAL ÉRICO SOFIA BRANDÃO
Apresentou um estande com atividades variadas entre elas poesia,
dramatizações, contações de histórias, entre outros. O título do projeto
foi “Meu Mundo tem Vários Significados, é só Abrir um Livro”, com os
seguintes objetivos: desenvolver nas crianças, através de atividades
lúdicas, o desejo de conhecer e valorizar a arte circense; inserir as
crianças no universo poético, familiarizando-as com a linguagem poética;
despertar a motivação e interesse para ouvir, ler, interpretar e escrever
poesias; expor suas idéias e emoções através de recursos tão
expressivos da linguagem poética e as infinitas possibilidades da
palavra; envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação;
melhorar a interação, comunicação das crianças; desenvolver a
linguagem oral; e estimular o gosto pela leitura.
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ÁUREO DE OLIVEIRA FILHO
Expôs os trabalhos desenvolvidos ao longo do Projeto “A Fantástica
Fábrica de Jogo do CEPAOF”, realizado com os alunos das turmas de 8º
9º anos, nos componentes curriculares Matemática e Ciências, durante a
3ª unidade letiva. Os alunos foram orientados a pesquisar fontes de
jogos educativos e foi feito um levantamento de conhecimentos prévios
sobre jogos de cartas, bingos, jogos de tabuleiros e outros, e em seguida
os alunos, em grupos, confeccionaram jogos envolvendo os assuntos já
estudados. A montagem dos jogos ocorreu em sala de aula com o
acompanhamento dos professores responsáveis, visando o melhor
aproveitamento do processo pedagógico. Após a confecção, os alunos

apresentaram seus trabalhos para os colegas, pontuando as regras
adotadas. O desenvolvimento deste projeto permitiu proporcionar aos
participantes um contato com a matemática e a ciências mais prático e
próximo à sua realidade, além de permitir aos alunos se envolverem no
processo de ensino e aprendizagem a partir de uma atividade lúdica.
Pela importância e destaque que teve, a escola decidiu expor na Feira
do Conhecimento.
ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO HORÁCIO DE ALMEIDA
Expôs estande tendo como tema geral “Frutos Pedagógicos”,
contemplando os dois segmentos do Ensino Fundamental. Foram
apresentadas atividades realizadas em sala de aula relacionadas ao
projeto de leitura “Despertando os seus Encantos”. Também trabalhou o
resgate de brinquedos e brincadeiras, com materiais de sucatas
recicláveis trago pelos alunos, conscientizando-se da importância de
reciclar evitando assim, a poluição ao meio ambiente.
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RITA ALVES D EJESUS
Desenvolveu uma exposição dos trabalhos e projetos pedagógicos
realizado pelos professores: Projeto de Leitura; Quadras Populares;
Poemas; Livro de Receitas Típicas Juninas; Recitas caseiras; Plantas
Medicinais. Na área de ciências e suas tecnologias, foram expostas:
Réplica dos experimentos e maquetes relacionados a Astronomia; Perfil
do solo produzido pelos alunos; Coleção entomológicos-Insetos
capturados pelos alunos nas comunidades, confecção de sabão
biológico e artes em cerâmica.
NÚCLEO ESCOLAR “A”
Apresentou estande com o tema “Estimulando a Aprendizagem”,
expondo projetos desenvolvidos na escola, como “Livro Vai e Livro Vem”
e “Fique Ligado e Aprendendo com Jogos e Brincadeiras”. Foram
mostrados jogos confeccionados pelos alunos e houve momentos com
vários jogos para incentivar os visitantes contemplando-o todos. Foram
disponibilizados jogos como: amarelinha, dominó, dama, jogo do botão e
baralho. Durante a participação dos visitantes, percebeu-se o interesse
de aprender brincando.
NÚCLEO ESCOLAR “B”
Apresentou estande destacando o projeto “Educação Ambiental e
Saúde”, desenvolvido na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. O projeto foi dividido em três etapas: Higiene Corporal,
Higiene dos Alimentos e Higiene Ambiental. Os procedimentos
metodológicos utilizados abrangeram de forma adequada a cada faixa
etária, contribuindo para o alcance de mudanças pessoais a partir de

aprendizagens baseada em experiências vivenciadas em sala de aula e
palestras realizadas sobre cada tema abordado. Para sanar ou amenizar
as dificuldades de leitura e escrita dos alunos desenvolvemos uma ação
para contemplar tais dificuldades na oportunidade estreitamos os laços
da família e escola com uma maleta da leitura.
NÚCLEO ESCOLAR “C”
Expôs o Projeto Reciclagem “Lixo Aprendendo a Reciclar e Preservando
Vidas”. Cada turma ficou responsável em apresentar o que foi
desenvolvido em sala de aula. A Educação Infantil e o 1º Ano
apresentou brinquedos confeccionado com materiais reciclados. As
turmas do 2º e 3º anos expuseram objetos de decoração e a reutilização
de garrafas pet para conservação de alguns alimentos. As turmas do 4º
e 5º anos apresentaram o tempo de decomposição do lixo às
consequências de descartar o lixo na natureza de maneira inadequada
causando impactos para a sociedade. Além do que foram expostos, os
próprios alunos explicaram interagindo com os visitantes o que aprendeu
no decorrer do desenvolvimento do projeto.
CENTRO NOTURNO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Apresentou alguns dos conteúdos trabalhados em sala de aula,
buscando chamar atenção e envolver a comunidade. Foram
apresentadas receitas de sucos naturais que ajudam a amenizar
algumas doenças e o poder das ervas medicinais para a saúde. Foi
exposta uma pirâmide com alimentos que se deve EVITAR, MODERAR,
PREFERIR E LIMITAR, buscando contribuir com a qualidade de vida.
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Apresentou o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos que
realizam Atendimento Educacional Especializado (AEE), sobre o tema
“Mãos que Falam”, com atividades artísticas desenvolvidas
prioritariamente a partir das mãos, no intuito de atender as necessidades
educacionais as quais a instituição acompanha. Foram expostas pinturas
em telas, utilizando as mãos para dar formato a vários desenhos,
molduras em papel A3 que serviram de ensaio para confecção das telas
e objetos construídos reutilizando embalagens de ovos. Os trabalhos
perpassaram pelas áreas de conhecimento que norteiam a Educação
Especial, sendo elas áreas cognitiva, motora e afetiva-social-emocional.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Apresentou estande destacando a realização do Concurso de Redação
pela Rede Municipal, com exposição de textos vencedores nas diversas
edições e a participação de alunos escritores. Também contribuiu com a

organização da premiação dos alunos escritores da edição atual do
concurso.
UM COMPUTADOR POR ALUNO
Montou estande demonstrando atividades desenvolvidas nas escolas do
campo que são contempladas pelo programa. Além disso, as pessoas
que visitaram este estande pôde manusear os laptops para assim
conhecer um pouco do trabalho do equipamento que é disponibilizado
para atividades escolares dos alunos das escolas contempladas.
OS BENEFÍCIOS DA ÁGUA
Estande no qual o naturopata Jesus Augusto Quintero, voluntariamente,
realizou palestras voltadas para alunos, professores e visitantes da
comunidade abordando os seguintes pontos: Apresentação sobre a
importância de termos saúde; Definição de saúde pela OMS, e qualidade
de vida; Fatores determinantes para que tenhamos saúde; A importância
da água na nossa saúde; Qual a água apropriada para nossa saúde ; O
PH da água(ácida ou alcalina); A pureza; A tensão superficial
(água”leve” ou “pesada”); O poder de oxiredução- Maior oxigenação
Celular; e Beneficios para nossa saúde e prevenção de enfermidades.
ARTISTAS DA TERRA
O grupo de senhoras da Igreja Assembléia de Deus trouxe alguns
artesanatos produzidos por elas onde os visitantes puderam conhecer
seus trabalhos e fazer suas compras ou encomendas. Trouxeram
também produtos da culinária do nosso município dentre ele podemos
destacar o bolo de puba, e o tradicional doce de leite.
ATIVIDADES GERAIS:
- Abertura com a Fanfarra Municipal de Anguera
- Premiação do Concurso de Redação
- Apresentações da Escola Municipal Érico Sofia Brandão:
Ciranda da Bailarina
Circo
Cordel
Música Tchuthucão
Juntos Cúmplices de um Resgate
- Apresentações da Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida:
Coreografia do Meio Ambiente
Parodia com o Tema Leitura
Homenagem à Escola
Crônicas Dramatizadas
- Apresentações do Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira
Filho:

Baterista João Victor
Dança Passarinho

