
 
 

 
Data: 14/07/2016 
Horário de montagem: 7h10 às 9h00. 
Horário de Visitação: 9h30 às 10h50. 
Horário da apresentação da paródia e desfile: 10h55 
Horário de desmontagem: 11h15 às 11h40. 
 
Organização: 
6º Ano A: Sala do 6º Ano B. 
                 Oficina: utilização de garrafas, lã e sementes.  
 
6º Ano B: Pátio da cantina, próxima ao Xerox. 
                 Oficina: trabalho dos catadores de papel (valorização do papel da mulher). 
 
7º Ano A: Sala de Arte(s).  
                 Oficina: sabão em barra e sabão líquido. 
                 Material reservado: painel para fotos. 
 
7º Ano B: Palco do Auditório. 
                 Oficina: informações sobre trabalhos de reciclagem na região Nordeste. 
                 Apresentação da paródia feita pelos alunos.   
                 Material reservado: data show e telão no auditório. 
 
 
8º Ano A: Sala do infantil, próxima ao Xerox. 
                 Oficina: aparelhos musicais utilizando material reciclado. 
 
8º Ano B: sala próxima ao auditório. 
                 Oficina: construção de Puff utilizando garrafas pet. 
 
9º Ano: Auditório. 
             Oficina: papel reciclado. 
 
1º Ano: Quadro Branco no pátio da cantina. 
             Oficina: Jardim vertical. 
 
2º Ano: antiga Biblioteca no pátio da cantina. 
             Oficina: reaproveitamento  gastronômico. 
 
3º Ano: em frente a Capela próxima da Cantina. 
             Oficina: vassouras e outros utilizando garrafas pet. 
 
Encerramento: Paródia e Desfile 



 
 
 
 

     
 
 
Observações gerais: 

 Semana de 11 a 13 de julho: teremos ainda avaliações durante este período. Caso 
tenha necessidade de material, observar os horários da Delziete, pois a mesma, 
dependendo da turma, acompanha alunos no horário destas provas. 

 Não deixar nada para última hora, evitando assim transtornos e aborrecimentos. 

 O professor que for liberar sua aula para trabalho da feira, mesmo que não seja o 
Coordenador, será responsável, não permitindo desorganização. Se encontrar 
dificuldade para controlar a turma, não libere e retorne a aula normalmente.  

 Quando for trocar horário ou solicitar ao colega que aplique avaliação, favor comunicar 
a Coordenação. Isto se faz necessário para organização e pelo fato de acompanharmos 
alunos nas avaliações. 

 Caso o(a) Coordenador(a) não esteja presente no dia da Feira de Cultura, favor 
procurar a Coordenação para definirmos como faremos. 

 Cada Coordenador(a) será responsável  pela avaliação individual e pela organização no 
dia desde a montagem até a desmontagem. 

 A montagem somente poderá ser feita no dia da Feira. 

 Todos professores receberão a ficha de avaliação, e avaliará as turmas que conseguir 
visitar. Depois faremos uma média e entregaremos para o professor coordenador fechar 
as notas. 

 Teremos um representante de cada turma para o desfile com roupas de material 
reciclado. Favor passar o nome para a Coordenação até 11/07. Pode ser pelo 
Whatsapp. 

 
Quaisquer esclarecimentos, favor procurar a Coordenação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


