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REALIZAÇÃO 

APOIO 

LOGOTIPO: MARCELO FERREIRA - M2MR04 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ 

Data: 11 de dezembro de 2019 

Horário: 16h30 às 21h 

Local: Escola São José 



1. Apresentação 
Cotidianamente, vivemos, mantemos relações em diferentes 
esferas da vida em sociedade, isso perpassa pelas fases de 
criança, adolescente, adulto, idoso. Diferentes setores da 
esfera pública e/ou privada interferem direta ou 
indiretamente na dinâmica da vida ao longo da nossa 
existência, quer seja em casa, na escola, no trabalho e 
outros espaços de convivência, faz sentido, portanto, 
publicitizar o papel das instituições no município, não 
somente isso, mas também, compreender como as nossas 
ações no âmbito social e ambiental concorrem à qualidade 
de vida no contexto local e global. A escola, no nível médio, 
no âmbito de sua função social cumpre o papel de estimular 
o acesso às informações, a produção e divulgação do 
conhecimento produzido pelos estudantes sob a orientação 
de professores. A promoção da educação científica dos 
estudantes a partir temáticas relevantes possibilita a 
aprendizagem sobre os direitos e deveres do cidadão, 
favorece o relacionamento interpessoal em sala de aula e 
fora dela. As práticas investigativas contribuem para o bem-
estar pessoal, compreendendo aspectos como a capacidade 
funcional, o nível socioeconómico, o estado emocional, a 
interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o 
suporte familiar, os valores culturais, éticos e religiosos, o 
estilo de vida, a satisfação com o emprego, ou seja, estão 
diretamente relacionados ao ambiente em que se vive.  
 

2. Justificativa 
A VI Feira do Conhecimento da EEEM São José, cujo tema 
é Escola em ação: construindo o conhecimento científico 
justifica-se pela necessidade de a escola fomentar o fazer 
científico junto aos estudantes, através da construção de 
trabalhos de cunho investigativo para estudo de temáticas 
nas áreas de conhecimento do currículo escolar. Além disso, 
o evento acontece em um momento de transição para o 
chamado novo ensino médio, a partir do qual as escolas tem 
o desafio de apresentar ao estudante o mundo como um 
campo aberto para investigação e intervenção, convocando-
o a assumir responsabilidades de forma a equilibrar e 
resolver questões em aberto, valorizando o que já foi feito e 
abrindo possibilidades para o novo. 
 

3. Objetivos  
 

3.1 Objetivo Geral  

- Identificar relações entre conhecimento científico, produção 
de tecnologia, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade 
no mundo de hoje e em suas evoluções históricas.  
 

3.2 Objetivos Específicos  

a) Possibilitar a apresentação de trabalhos de cunho 
investigativo voltado para o desenvolvimento de ideias 
inovadoras a fim de contribuir com a construção de novos 
conhecimentos sobre problemáticas que afetam a sociedade 
contemporânea. 
b) Despertar no estudante o interesse pelo aprofundamento 
de temáticas relacionadas às diferentes áreas do 
conhecimento, de modo a aumentar o interesse pelas aulas. 
c) Propiciar a integração e troca de experiências entre a 
escola e a comunidade em geral. 
d) Disseminar e popularizar as práticas científicas no 
ambiente escolar, tomando por base o processo de ensino a 
partir da pesquisa. 
e) Demonstrar à comunidade os trabalhos de investigação 
em diversas áreas científicas, executados pelos estudantes 
ao longo de um determinado período. 
 

4. Data e local do evento 

O evento será realizado no dia 11 de dezembro de 2019, nos 
espaços comuns da Escola Estadual São José, localizada na 
Trav. Arthur Bernardes, 550, bairro – Santa Terezinha, 
Óbidos/PA, tendo como público alvo toda a comunidade 
escolar, com livre acesso também a visitantes. 
 

5. Programação 
 

16h30: CERIMÔNIA DE ABERTURA 
❖ Composição da mesa 
❖ Premiações e homenagens 
❖ Apresentação Cultural 

 

18h: EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS 
 

21h: ENCERRAMENTO 
     

6. PROJETOS 

 
TURNO TURMA TEMA DO PROJETO 

MANHÃ 

M1MR01 Depressão 

M1MR02 Poluição de Igarapé 

M1MR03 Poluição dos rios 

M1MR04 Menor Aprendiz 

M1MR05 Desemprego 

M2MR01 Descarte de lixo / Depressão 

M2MR02 Ansiedade 

M2MR03 Desigualdade Social 

M2MR04 Corrupção 

M3MR01 Desigualdade Social 

M3MR02 Jogos Online 

M3MR03 Agressão contra mulher 

TARDE 

M1TR01 Poluição ambiental 

M1TR02 Drogas (Entorpecentes) 

M1TR03 Carnaval (IST’s) 

M1TR04 Exploração sexual 

M2TR01 Desemprego 

M2TR02 Acesso à internet na escola 

M2TR03 Desmatamento 

M3TR01 Agricultura Familiar 

M3TR02 Atendimento médico na cidade 

M1TM01 Depressão (suicídio) 

NOITE 

M1NR01 Racismo 

M2NR01 Lixo hospitalar 

M2NR02 Drogas lícitas 

M3NR01 Suprimento de remédios em postos 

M1NM01 Resgate cultural de Óbidos 

M1NM02 Segurança dos estudantes do noturno 

M1NM03 Equipamentos para exames 

M1NM04 Energia elétrica no Pará 

M2NM01 Lixão na cidade (odor) 

M2NM02 A degradação do lago Pauxis 

M2NM03 Coleta Seletiva 

M2NM04 Merenda Escolar 

 

 


