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Objetivos

Proporcionar o desenvolvimento de 
competências e habilidades em 
consonância com os temas e conteúdos 
do ensino nas áreas de Ciências da 
Natureza e Matemática, Ciências 
Humanas, Linguagens e Códigos;



Valorizar a  contextualização, 
interdisciplinaridade e articulação entre 
as disciplinas em cada uma das áreas 
visando à aquisição de conhecimentos 
básicos, preparação científica e  
capacidade para usar as diferentes 
tecnologias influenciando diretamente a  
formação do aluno de ensino médio;



Desenvolver:

- o saber científico e tecnológico como 
condição de cidadania;

- a capacidade de raciocínio e de usar a 
ciência como elemento de interpretação 
e intervenção



JUSTIFICATIVA

O propósito do projeto III – PozziCultura é
contribuir para a formação de uma cultura 
científica efetiva, que permita ao indivíduo a 
interpretação dos fatos, fenômenos e 
processos naturais. Desta forma, mostrando 
ao aluno que o conhecimento científico 
influencia diretamente o desenvolvimento 
tecnológico proporcionando melhoria na 
qualidade de vida das pessoas. E , ainda, 
transformando – os em cidadãos 
responsáveis, participantes e úteis em suas 
comunidades .



METODOLOGIA
- trabalhos desenvolvidos em sala de aula;
- teatro;
- danças;
- pinturas;
- sessões de cinema;
- apresentação de talentos musicais e capoeira;
- cartazes;
- experimentos no laboratório;
- palestras com profissionais de diversas áreas ( 
saúde, educação, política, tecnologias, etc );

- visitação da comunidade escolar às exposições e 
apresentações .



ATIVIDADES

As atividades/trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos foram 
apresentados para a comunidade 
escolar no período de 18.10 a 
22.10.2004 nos seguintes locais :



Abertura do Evento: na segunda – feira ( 
18.10.2004 ) no palco situado no pátio no 
horário das 10:00 às 11:50 h com a 
apresentação de: banda de rock e dois 
grupos de dança ( axé );

Laboratório: exposição de  trabalhos nas 
áreas de química, física e biologia;

Salão de vídeo:  palestras;



Sala 20: exposição de trabalhos do 
magistério;

Pátio: paredes: exposição de cartazes e 
outros;

Palco: apresentações artísticas: teatro, banda 
musical, grupos de dança e outros;

Encerramento do Evento: na sexta-feira ( 
22.10.2004 ) no palco situado no pátio no 
horário das 10:00 às 11:50 h com 
apresentação de: banda de rock, dança do 
ventre e capoeira.



ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO

O acompanhamento do projeto foi 
realizado nas reuniões de HTPCs com 
os professores participantes e a equipe 
responsável pelo projeto juntamente 
com o professor-coordenador do diurno.



Tipo de avaliação:

- processual: observação e 
aprendizagem ( finalmentes ) 

- holística: análise global
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ANEXOS
Banda de Rock



Capoeira



Dança do ventre



Teste de masculinidade








