
PROGRAMA ESCOLA ABERTA 

2017 

DATA  

07 E 08 DE JULHO 



GESTÃO E CONSTRUÇÃO DO MEU 
MEIO. 

 



OBJETIVO GERAL 
• Aprimorar a aprendizagem, estimulando a 

investigação e a socialização através da 
implementação de ideias de pesquisa sobre 
gestão e sustentabilidade do meio em que vive. 

• Promover a cooperação e integração entre 
alunos, professores e direção na produção de 
trabalhos envolvendo diferentes áreas do 
conhecimento. 



JUSTIFICATIVA 

O ponto de partida e de chegada de uma prática 
interdisciplinar está na ação. 

Ao compartilhar ideias, ações e reflexões, cada 
participante é ao mesmo tempo "ator" e "autor" 
do processo. 

 



PARTICIPANTES 

• Alunos da educação básica ( Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Técnico).  

• Cada aluno deverá inscrever-se em um grupo.  

• O trabalho deverá ser realizado por grupos de 
3 a 5 componentes, sendo todos da mesma 
série, sob a coordenação de um professor. 

 

 



DEFINIÇÃO DO TÍTULO DO PROJETO 

• A escolha do assunto a ser pesquisado ficará a 
critério do grupo. 

• O assunto pesquisado deve englobar o tema: 

“Gestão e Construção do Meu Meio”. 

 

 



METODOLOGIA 

O processo metodológico deste projeto esta 
dividido me 4 etapas: 

1ª Etapa: Estratégias de leituras; 

2ª Etapa: Produção Científica; 

3ª Etapa: Apresentação para a comunidade em 
geral ; 

4ª Etapa: Avaliação dos trabalhos. 



Como irá se desenvolver? 

ALUNOS: 
• A escolha do assunto a ser pesquisado ficará a 

critério do grupo. 
• Cada grupo deverá entregar um trabalho escrito, 

seguindo as normas estabelecidas. 
• Os grupos deverão encontrar uma maneira criativa e 

atrativa para apresentação do assunto pesquisado. 
• Caberá aos alunos providenciar os materiais de uso 

na apresentação dos trabalhos, bem como a 
organização do seu espaço e limpeza após o término 
do evento. 

 



Professor Orientador: 

Caberá ao professor orientador do grupo 
orientar os alunos quanto ao regulamento, 
tema, fontes de pesquisa e execução dos 
trabalhos. 

Comissão organizadora: 

A comissão organizadora e a coordenação, 
definirá o professor orientador de cada trabalho 
conforme o assunto. 

 



AVALIAÇÃO 
• Os trabalhos serão avaliados em duas 

modalidades: trabalho escrito e apresentação. 
• Na apresentação os alunos serão avaliados pelos 

seguintes critérios: Organização do grupo, 
originalidade, criatividade e domínio do conteúdo 
e inovação. 

• Cada critério irá receber uma nota de 0 a 2. No 
momento da apresentação do trabalho, todos os 
componentes do grupo deverão estar presentes. 
Nos demais momentos a presença de no mínimo 
um aluno é obrigatória. 
 



INSCRIÇÕES 
• As inscrições serão realizadas no 

período de 10/04/2017 a 
20/04/2017 junto ao site da escola, 
no link “Escola Aberta”. 

• A inscrição será efetivada com o 
pagamento da mesma, no valor de 
R$ 5,00 na secretaria da escola.  



DATAS IMPORTANTES 
• ENTREGA  DO PRÉ – PROJETO IDENTIFICADO 

COM NOME E SÉRIE – ATÉ 26/05/17 JUNTO A 
COORDENAÇÃO ( CIDA, ANELÍDIA E SÔNIA). 

• Entrega aos professores para correção entre 
29/05 A 02/06. 

• Retorno dos trabalhos corrigidos pelos 
professores, para coordenação  até 12/06. 

• ENTREGA DA VERSÃO CORRIGIDA E  FINAL ATÉ 
DIA 30/06.  

 



APRESENTAÇÃO, LOCAL E HORÁRIO 

• A apresentação será na 

área da Escola nos dias 07 e 

08 de julho de 2017. 

• Dia 07/07: manhã e tarde: 

7 h 30min às 11 h 30min; 

13h e 30 às 17:30, noite: 

19h às 22h. 

• Dia 08/07: manhã das 8h 

às 11h para todos os 

alunos. 



PREMIAÇÃO 

TROFÉU E MEDALHAS para os vencedores    
das três categorias. 

 TROFÉU E MEDALHAS  para segundo lugar 
das três categorias. 

  MEDALHAS para o terceiro lugar das três 
categorias. 

Rodízio de pizza para o primeiro lugar de 
cada categoria. 

 



 
AGUARDAMOS A PARTICIPAÇÃO 

DE TODOS!!!!!!!!!!! 
 


