
 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O MEDIADOR 

I FEIRA DO CONHECIMENTO EMITec – IV UNIDADE – 1º ANO 

 

 O Art. 26 da Lei 11.645/08, que complementa a Lei 10.639/03, informa que: “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”.  

Cientes da necessidade e importância de garantir o debate deste tema nas escolas, a 

coordenação pedagógica do EMITec planejou a realização de uma “I Feira do Conhecimento 

EMITec”, como forma de fortalecer, de forma lúdica e colaborativa, a compreensão de aspectos 

históricos e culturais de origem afro-indígena, com foco no respeito à diversidade. 

 

1. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

 A “I Feira do Conhecimento EMITec” será desenvolvida no período de 31/10 a 04/11/2011, 

envolvendo as três áreas do conhecimento, através da realização de atividades interdisciplinares. 

A avaliação quantitativa destas atividades representará a pontuação da Atividade Dirigida da IV 

Unidade, para todas as disciplinas. 

 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

31/10/2011 – ÁREA DE HUMANAS 

 

TEMA GERADOR: Leis 10.639/03 e 11.645/08: Brasil, mostra a sua cara! 

SUB-TEMA GERADOR: Simbolismo da cultura afro-indígena brasileira. 

ATIVIDADE: Pinturas de símbolos africanos e indígenas. 

PROCEDIMENTOS: 

  
1º PASSO: Imprimir, no mínimo, quatro cópias do documento “Roteiro de Atividades – Área de 

Humanas – 1º ano” (duas cópias por grupo); 

2º PASSO: Dividir a turma em dois grandes grupos (Grupos 1 e 2); 

3º PASSO: Sortear entre os grupos os temas culturais (INDÍGENAS e NEGROS), de forma que 

cada grupo fique responsável por uma temática; 

 

 



 2 

 

OBS: Os grupos delimitados para a realização desta atividade deverão ser mantidos 
durante o desenvolvimento das demais atividades relacionadas à “I Feira de Conhecimento 
– EMITec”. 

 

4º PASSO: Entregar a cada grupo duas cópias do documento “Roteiros de Atividades – Área de 

Humanas – 1º ano”; 

5º PASSO: Solicitar aos grupos que se organizem para a leitura do documento “Roteiro de 

Atividades – Área de Humanas – 1º ano” e apropriação das orientações para a realização da 

atividade; 

6º PASSO: Orientar os grupos para que realizem, a partir das orientações do “Roteiro de 

Atividades – Área de Humanas – 1º ano”, a produção dos materiais que serão apresentados pelas 

equipes no Desfile do dia 04/11/2011 (Dia da exposição final de todas as produções da I Feira de 

Conhecimento do Emitec).  

 

OBS: No momento do desfile, enquanto as produções estiverem sendo apresentadas, um 

componente de cada grupo deverá narrar, de forma sucinta, o significado e a origem de 

cada símbolo. 

 

01/11/2011 – ÁREA DE LINGUAGENS 

 

TEMA GERADOR: Leis 10.639/03 e 11.645/08: Brasil, mostra a sua cara! 

SUB-TEMA GERADOR: Simbolismo da cultura afro-indígena brasileira. 

ATIVIDADE: Pinturas de símbolos africanos e indígenas. 

PROCEDIMENTOS: 

 

1º PASSO: Solicitar a organização dos mesmos grupos delimitados para realizar a atividade 
referente à área de Humanas. 

 

2º PASSO: Entregar a cada grupo duas cópias do documento “Roteiros de Atividades – Área de 
Linguagens – 1º ano”; 

 

3º PASSO: Solicitar aos grupos que se organizem para a leitura do documento “Roteiro de 

Atividades – Área de Linguagens – 1º ano” e apropriação das orientações para a realização da 

atividade; 

 

4º PASSO: Orientar os grupos para que realizem, a partir das orientações do “Roteiro de 

Atividades – Área de Linguagens – 1º ano”, a construção da Cartilha Informativa Ilustrada, que 

será exposta em um stand e/ou barraca montada pela equipe do dia 04/11/2011 (Dia da 

exposição final de todas as produções da I Feira de Conhecimento do Emitec).  
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03/11/2011 – ÁREA DE NATUREZA 

 

TEMA GERADOR: Leis 10.639/03 e 11.645/08: Brasil, mostra a sua cara! 

SUB-TEMA GERADOR: Plantas medicinais e comunidades tradicionais 

ATIVIDADE: Exposição de plantas com folheto informativo 

PROCEDIMENTOS: 

 

1º PASSO: Solicitar a organização dos mesmos grupos delimitados para realizar as atividades 

referentes às áreas de Humanas e Linguagens. O grupo responsável por trabalhar com a temática 

“Povos Negros”, irá realizar esta atividade com foco nas “Contribuições das comunidades afro-

brasileiras”. Já o grupo responsável por trabalhar com a temática “Povos Indígenas”, fará esta 

atividade com foco nas “Contribuições das comunidades indígenas”; 

2º PASSO: Entregar a cada grupo duas cópias do documento “Roteiros de Atividades – Área de 

Natureza – 1º ano”; 

3º PASSO: Solicitar aos grupos que se organizem para a leitura do documento “Roteiro de 

Atividades – Área de Natureza – 1º ano” e apropriação das orientações para a realização da 

atividade; 

4º PASSO: Orientar os grupos para que realizem, a partir das orientações do “Roteiro de 

Atividades – Área de Natureza – 1º ano”, a atividade proposta, que culminará na construção de 

um Folheto Informativo, que será apresentado no dia 04/11/2011 (Dia da exposição final de 

todas as produções da I Feira de Conhecimento do Emitec), junto com a exposição de exemplares 

das espécies pesquisadas. 

 

04/11/2011 – CULMINÂNCIA DA FEIRA DO CONHECIMENTO 

 

TEMA GERADOR: Leis 10.639/03 e 11.645/08: Brasil, mostra a sua cara! 

ATIVIDADE: I Feira do Conhecimento EMITec 

PROCEDIMENTOS: 

 

1º PASSO: Solicitar aos grupos que organizem os espaços reservados para o desfile a exposição 

(ex. sala de aula, pátio da escola, auditório) e finalizem as produções/caracterizações que tenham 

ficado para esta data; 

2º PASSO: Em horário previamente combinado com a direção e coordenação da unidade escolar, 

os alunos deverão se organizar para receber a visita dos demais alunos da escola. Este momento 

deverá ter início com os desfiles e, na sequência, as equipes deverão se posicionar, junto às suas 

produções, a fim de responder a possíveis questionamentos dos visitantes; 
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3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

1º GRUPO: POVOS NEGROS 

 

CRITÉRIOS HUMANAS LINGUAGENS NATUREZA 

Criatividade 
(zero – 0,8) 

   

Organização 
(zero – 0,8) 

   

Participação 
e interesse 
(zero – 0,8) 

   

Produção e atendimento 
às orientações dos 

roteiros 
(zero – 0,8) 

   

Envolvimento no dia da 
apresentação 
(04/11/2011) 
(zero – 0,8) 

   

Total 
(zero – 4,0)  

   

 

2º GRUPO: POVOS INDÍGENAS 

 

CRITÉRIOS HUMANAS LINGUAGENS NATUREZA 

Criatividade 
(zero – 0,8) 

   

Organização 
(zero – 0,8) 

   

Participação 
e interesse 
(zero – 0,8) 

   

Produção e atendimento 
às orientações dos 

roteiros 
(zero – 0,8) 

   

Envolvimento no dia da 
apresentação 
(04/11/2011) 
(zero – 0,8) 

   

Total 
(zero – 4,0)  

   

 

Obs.: As disciplinas que tiveram “sábado letivo” nesta unidade e, portanto, já possuem 
atividades pontuadas (2,0), terão a elas atribuídas, apenas, metade da nota da Feira do 
Conhecimento, correspondente à área a qual fazem parte. 

 

 

Sucesso a todos! 

Coordenação EMITec 


