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Transdisciplinar 

Título do Projeto 
 
Ciências, Tecnologia e Sociedade (FCCSI) 
 

Ano:  
 

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA O conhecimento é um dos elementos basilares da educação, pois visa crescimento não apenas coletivo, mas também individual,  através da descoberta das 

próprias habilidades e talentos. Desta maneira, a execução de trabalhos que relacionem o protagonismo com o lúdico e ainda proporcionem a 

inovação do conhecimento, levando à interação com o cotidiano, estarão presentes em todo o processo de elaboração e realização da feira. Entendemos que 

conceber, planejar, executar e avaliar um projeto, trabalhando de forma colaborativa com colegas e professores, é uma forma eficiente e eficaz de despertar a 

curiosidade e o gosto pelas ciências. Por “a mão na massa”, levantar hipóteses, testar, conjecturar, verificar as constantes, construir conceitos,  é o exercício 

primordial que propomos  através deste projeto, para que os alunos sintam a alegria de FAZER CIÊNCIA utilizando as tecnologias a elas relacionadas.    

Aprender pelas sucessivas experiências, pelo contato pela troca pela vivência! Valorizar as inquietações como matéria prima e buscar ao seu redor a inspiração 

para a pesquisa, para a investigação. Fazer do seu conhecimento o instrumento de transformação!  

Tomaremos como referência a Base Nacional Comum Curricular, que considera competência como sendo a mobilização de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Esta é a base sobre a qual se  construiu este 

projeto. Entendemos que as dez Competências Gerais da BNCC são plenamente exercitadas e vivenciadas através deste projeto.     

 

OBJETIVOS - Organizar a Feira Cultural e Científica do Colégio Salesiano Itajaí (FCCSI). 
 

FOCO PEDAGÓGICO Este projeto trabalha o Protagonismo, tão importante na proposta de Educação Salesiana, já que o seu objetivo principal é a organização da Feira Cultural e 
Científica do Colégio Salesiano Itajaí. Através desta proposta, o educando desenvolve várias habilidades, dentre elas aprendizagem cooperativa, organização e 
logística, escrita e oralidade, investigação e a proposição criativa de soluções, desenvolvendo o protagonismo pelo empreendedorismo e mediação. Um trabalho 
contínuo, este projeto tem início nas primeiras semanas de aula, e termina com uma semana de exposições, conferências, publicações e apresentações 
protagonizadas pelos alunos.   
 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações científicas para criar ou 

propor soluções para problemas diversos. 

 

(EMIFMAT03) 

Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em 

fontes confiáveis, informações sobre a contribuição da Matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, 

profissional, cultural, de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o 

uso de diferentes mídias. 

 

 



EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções criativas, originais ou 

inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar 

com as incertezas e colocá-las em prática. 

(EMIFCG06)  

Difundir assegurando novas ideias, que propostas, 

alcancem obras os interlocutores ou soluções 

pretendidas por meio de diferentes linguagens, mídias 

e plataformas, analógicas e digitais. 

 

(EMIFMAT05) 

Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à Matemática para resolver problemas de natureza 

diversa, incluindo aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos matemáticos, comunicando com precisão suas 

ações e reflexões relacionadas a constatações, interpretações e argumentos, bem como adequando-os às situações originais. 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG08) 

Compreender a mediação e considerar e 

resolução a situação, de conflitos, a opinião o e 

combate o sentimento ao preconceito do outro, e 

agindo a valorização com empatia, da diversidade. 

flexibilidade e resiliência para promover o  diálogo, a 

colaboração. 

 

(EMIFMAT07) 

Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e 

tomar decisões em relação ao que foi observado. 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG11)  

Utilizar estratégias de planejamento, organização e 

empreendedorismo para estabelecer e adaptar 

metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e 

recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos 

com foco, persistência e efetividade.  

(EMIFCG12)  

 (EMIFMAT11) 

Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um 

empreendimento produtivo  

(EMIFMAT12) 

Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas 



Refletir continuamente sobre seu próprio 

desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e 

futuros, identificando aspirações e oportunidades, 

inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que 

orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua 

vida pessoal, profissional e cidadã.  

concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

Ementa  

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 

e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão 

construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Os conceitos serão 

materializados em três termos:  

DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o processo.  

Referências - BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinalsite.pdf (Acessado em 08/12/2019)    

https://sae.digital/base-nacional-comum-curricular-

competencias/?gclid=CjwKCAjwxt_tBRAXEiwAENY8heSkXyRRhMdQSTIKgPp1EvP62Uk8ODjKB_hrf2XzYG3KBJPeA4IXjRoCdy0QAvD_BwE 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

