
Salvador, 27 de Maio de 2019. 

PROJETO: FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS  

APRESENTAÇÃO  

Os Projetos proporcionam o desenvolvimento das potencialidades do 
educando, através da pesquisa, análise e síntese, impulsionam a 
dinâmica de atitudes positivas e o despertar para a cidadania ao 
possibilitar a vivencia dos conteúdos teóricos estudados, facilitando, assim, o entendimento 
e contextualização dos mesmos. 
 
As diferentes áreas do conhecimento constituem um importante meio de instrumentalizar 
os jovens para entender o seu contexto social e cultural, e a partir das interações 
individuais e coletivas, começam a assimilar saberes. Pensando nisto, o Colégio Omega 
apresenta o PROJETO FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS, com o tema: 
“PROTAGONISMO”, visando o desenvolvimento de habilidades para a convivência social 
harmoniosa, o respeito à natureza, a si próprio e ao outro, bem como a construção dos 
conhecimentos científicos dentro de uma proposta interdisciplinar. O Projeto faz parte da 
avaliação processual e será desenvolvido no II trimestre letivo. 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 Desenvolver no estudante o interesse científico, social, histórico e cultural, enquanto 
individuo transformador da sociedade em que vive; 
 Reconhecer a importância do conhecimento como meio de transformação social e 
cultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Possibilitar ao aluno o conhecimento da metodologia, a produção e divulgação de 

pesquisas acadêmicas. 
 Realizar trabalhos que envolvam as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e 

Humanas, com o tema norteador “ Empreendedorismo”. 
 

ABRANGÊNCIA – COMUNIDADE ACADEMICA 
 Alunos do Ensino Fundamental série iniciais do 3o ao 5o Ano. 
 Famílias; 
 Corpo Técnico; 
 Corpo Docente; 
 Funcionários de apoio e pedagógicos. 

METODOLOGIA  
 PESQUISAS E SEMINÁRIOS – Pesquisa e apresentação por cada turma em data específica (de 

acordo com o cronograma anexo). 
 STAND / EXPOSIÇÃO - Exposição através de stand temático e dos experimentos práticos 

construídos pelos alunos durante o período do projeto; (de acordo com o cronograma abaixo). 
 AVALIAÇÃO: Pesquisas e produções individuais: (1,0); Organização e conteúdo apresentado 

em equipe (1,0); Participação/Desempenho individual (1,0).  



PROJETO / EVENTO 
FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS 

METODOLOGIA/RECURSOS 
- Objetivos:Sensibilizar e estimular os alunos na arte de empreender. 

Empreender buscando soluções criativas para a intervenção e solução de questões na área 
escolhida. 

ETAPAS PREVISTAS/ LANÇAMENTO: MARÇO 
EMPREENDIMENTO FINAL: 20/07 

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Todas as disciplinas. 

3° ano A Matutino e Vespertino  
Sub-tema: Artesanato do Estado de Alagoas 

Professora Shirley 

3ª ano B Matutino  
Sub-tema: Brinquedos e Brincadeiras do Estado de Sergipe 

Professoras: Lorena  

3° ano C Matutino 
Sub-tema: Brinquedos e Brincadeiras do Estado do Maranhão 

Professora: Bárbara 

4ª ano A Matutino e Vespertino 
Sub- Tema: Moda Nordestina do Estado da Paraíba 

Professora: Lígia 

4ª ano B Matutino e 4° ano C Matutino 
Sub-tema: Moda Nordestina do Estado do Rio Grande do Norte 

Professoras: Nadja e Monique 

5ª ano A Matutino  
Sub-tema: Objetos de decoração do Estado do Pernambuco 

Professora: Elisa 
 

5° ano B Matutino 
Sub-tema: Objetos de decoração do Ceará 

Professora: Jandiara 
 

5° ano C Matutino e 5° A Vespertino 
Sub-tema: Objetos de decoração do Estado do Maranhão 

Professora: Emile 
 

Sensibilização com palestras e aula de campo ao PROJETO HYPE já realizado no mês 
de Março; 
-Organização e divisão dos grupos:Maio; 
-Solicitação e entrega da Pesquisa: Será informado na agenda  do dia 27/05 até dia 
07/06/2019 
-Aulas previstas para acompanhamento:Até o dia 19/07/2019 
Produção e Montagem: 19/07/2019 
*Seminário: Apresentação dos grupos: ____/_____/____ 
*Stand: 20/07 

 



Salvador, 27 de Maio de 2019. 

PROJETO: FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS  

APRESENTAÇÃO  

Os Projetos proporcionam o desenvolvimento das potencialidades do 
educando, através da pesquisa, análise e síntese, impulsionam a 
dinâmica de atitudes positivas e o despertar para a cidadania ao 
possibilitar a vivencia dos conteúdos teóricos estudados, facilitando, assim, o entendimento 
e contextualização dos mesmos. 
 
As diferentes áreas do conhecimento constituem um importante meio de instrumentalizar 
os jovens para entender o seu contexto social e cultural, e a partir das interações 
individuais e coletivas, começam a assimilar saberes. Pensando nisto, o Colégio Omega 
apresenta o PROJETO FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS, com o tema: 
“PROTAGONISMO”, visando o desenvolvimento de habilidades para a convivência social 
harmoniosa, o respeito à natureza, a si próprio e ao outro, bem como a construção dos 
conhecimentos científicos dentro de uma proposta interdisciplinar. O Projeto faz parte da 
avaliação processual e será desenvolvido no II trimestre letivo. 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 Desenvolver no estudante o interesse científico, social, histórico e cultural, enquanto 
individuo transformador da sociedade em que vive; 
 Reconhecer a importância do conhecimento como meio de transformação social e 
cultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Possibilitar ao aluno o conhecimento da metodologia, a produção e divulgação de 

pesquisas acadêmicas. 
 Realizar trabalhos que envolvam as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e 

Humanas, com o tema norteador “ Empreendedorismo”. 
 

ABRANGÊNCIA – COMUNIDADE ACADEMICA 
 Alunos do Ensino Fundamental série iniciais do 3o ao 5o Ano. 
 Famílias; 
 Corpo Técnico; 
 Corpo Docente; 
 Funcionários de apoio e pedagógicos. 

METODOLOGIA  
 PESQUISAS E SEMINÁRIOS – Pesquisa e apresentação por cada turma em data específica (de 

acordo com o cronograma anexo). 
 STAND / EXPOSIÇÃO - Exposição através de stand temático e dos experimentos práticos 

construídos pelos alunos durante o período do projeto; (de acordo com o cronograma abaixo). 
 AVALIAÇÃO: Pesquisas e produções individuais: (1,0); Organização e conteúdo apresentado 

em equipe (1,0); Participação/Desempenho individual (1,0).  



PROJETO / EVENTO 
FEIRA DO EMPREENDEDOR KIDS 

METODOLOGIA/RECURSOS 
- Objetivos:Sensibilizar e estimular os alunos na arte de empreender. 

Empreender buscando soluções criativas para a intervenção e solução de questões na área 
escolhida. 

ETAPAS PREVISTAS/ LANÇAMENTO: MARÇO 
EMPREENDIMENTO FINAL: 20/07 

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Todas as disciplinas. 

3° ano A Matutino e Vespertino  
Sub-tema: Artesanato do Estado de Alagoas 

Professora Shirley 

3ª ano B Matutino  
Sub-tema: Brinquedos e Brincadeiras do Estado de Sergipe 

Professoras: Lorena  

3° ano C Matutino 
Sub-tema: Brinquedos e Brincadeiras do Estado do Maranhão 

Professora: Bárbara 

4ª ano A Matutino e Vespertino 
Sub- Tema: Moda Nordestina do Estado da Paraíba 

Professora: Lígia 

4ª ano B Matutino e 4° ano C Matutino 
Sub-tema: Moda Nordestina do Estado do Rio Grande do Norte 

Professoras: Nadja e Monique 

5ª ano A Matutino  
Sub-tema: Objetos de decoração do Estado do Pernambuco 

Professora: Elisa 
 

5° ano B Matutino 
Sub-tema: Objetos de decoração do Ceará 

Professora: Jandiara 
 

5° ano C Matutino e 5° A Vespertino 
Sub-tema: Objetos de decoração do Estado do Maranhão 

Professora: Emile 
 

Sensibilização com palestras e aula de campo ao PROJETO HYPE já realizado no mês 
de Março; 
-Organização e divisão dos grupos:Maio; 
-Solicitação e entrega da Pesquisa: Será informado na agenda  do dia 27/05 até dia 
07/06/2019 
-Aulas previstas para acompanhamento:Até o dia 19/07/2019 
Produção e Montagem: 19/07/2019 
*Seminário: Apresentação dos grupos: ____/_____/____ 
*Stand: 20/07 

 



 


