CIRCULAR Setembro/ 2017 – 6º ao 8º ano EFII.
Assunto: Feira de Ciências e Arte – FECARTE 2017
Governador Valadares, 08 de novembro de 2017.

Prezados Pais e/ ou Responsáveis,
Neste trimestre, nossos alunos do 6º ao 8º ano estão desenvolvendo trabalhos utilizando a
metodologia científica. A culminância deles, vocês conhecerão na 5ª FECARTE do Colégio Ibituruna, que
ocorrerá sábado, dia 18/11, de 17h às 20h, nas salas de aulas.
Enfatizamos a todos que o objetivo da FECARTE é desenvolver nos alunos a capacidade de
pesquisar, experimentar, levantar hipóteses e registrar suas conclusões acerca de temas relacionados a
atualidade e os conceitos trabalhados em sala de aula.
Dentro da perspectiva do programa “O Líder Em Mim”, serão utilizadas as ferramentas de liderança
e organização de trabalho em equipe. A construção dos trabalhos será planejada, desenvolvida em etapas
e avaliada também pelo próprio grupo.
Reforçamos que trata-se da culminância de um projeto que tem foco na aprendizagem a partir do
desenvolvimento do pensamento científico e de competências humanas, habilidades indispensáveis ao
desenvolvimento integral do aluno.
Seguem abaixo algumas informações importantes:
1) A pontuação da FECARTE será distribuída conforme o quadro a seguir:
Parte escrita dentro da

Disciplina

norma ABNT

Apresentação dia18/11

Valor distribuído
para cada disciplina

Matemática, Português,
Ciências, Geografia,

2 pontos

2 pontos

4 pontos

5 pontos

5,5 pontos

10,5 pontos

10,5 pontos

x

10,5 pontos

7 pontos

7,5 pontos

14,5 pontos

História
Inglês, Espanhol, Literatura
Redação
Arte

2) O trabalho será orientado pelo professor responsável pelo tema escolhido pelo grupo, nas
dependências do Colégio, em momentos agendados por ele, no contra turno.
3) As inscrições ocorrerão junto à Coordenação / Orientação.
4) Orientamos ao aluno que se reporte ao professor orientador, ou ao Serviço de Orientação Educacional
em caso de dúvidas ou situações de conflito no grupo, para que possamos mediar e solucionar os
problemas que aparecerem.
5) O professor de Redação orientou quanto as técnicas de produção do relatório da pesquisa.
Atenciosamente,
Equipe pedagógica.
______________________________________________________________________________
CANHOTO DE RECEBIMENTO DE CIRCULAR
Eu
__________________________________________________________________________,
responsável pelo (a) aluno(a) ______________________________________________________
devidamente matriculado(a) no(a) ___ ano, turma ___, confirmo o recebimento da circular Novembro/
2017- EFII 6º ao 8ºano, referente às informações sobre a FECARTE.
Assinatura: _______________________________________________________________ ___/ 11 /2017

