
 
  

 

 

 

        A vida acontece de forma intensa e ininterrupta. Vidas são entrelaçadas, rompendo os limites do tempo e do 

espaço. O individual e o coletivo se complementam a todo instante, e o passado, o presente e o futuro se misturam 

nessa complexa jornada que é a nossa vida! 

          Você já parou para pensar em como o nosso futuro está sendo construído? Que o nosso futuro depende não 

só de nossas escolhas, mas também das escolhas e das atitudes de todos que nos cercam? O que você tem feito 

para colaborar com a construção de um futuro melhor para o nosso planeta e sociedade? 

Mostra Cultural 2018: O FUTURO de TODOS depende da ATITUDE de cada UM! 

        Venha descobrir o que as nossas crianças estão pensando sobre questões tão relevantes para nossa vida em 

sociedade, conhecendo os projetos desenvolvidos pelas turmas do Ensino Fundamental 1. 

Programação – Turmas da Tarde 

- 11h00 às 11h45: Apresentação dos projetos de cada turma. 

Turma Projeto Local 

121 Lixo não está apenas no lixo, está também no MAR! E a ação começa em 

TERRA! 

Sala 9 – Prédio da 

Educação Infantil 

122 Brigar ou brincar? Como as emoções podem ajudar? Sala 10 – Prédio da 

Educação Infantil 

123 O que aconteceria num mundo sem árvores? Sala 8 – Prédio da 

Educação Infantil 

124 Como o ser humano aprendeu a cuidar e curar o outro? Um estudo sobre a 

dedicação dos médicos e a importância da medicina para a sociedade. 

Sala 16 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

125 Liberte os seus sentimentos e tenha um mundo melhor!  Sala 21 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

126 Por que poluir o mundo? Como ajudar o meio ambiente começando pelo nosso 

lar? 

Sala 20 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

131 #LIXOZERO: você aceita esse desafio? Sala 12– Espaço Gourmet - 

Prédio da Educação Infantil 

132 “O homem deseja tantas coisas, no entanto precisa de tão pouco.” Goethe 
Consumismo Infantil: como aprender a viver com o necessário desde a Infância? 

 

Laboratório de Informática 2 

133 Trânsito: como é possível não perder vidas nesse caminho? Sala 14 – Prédio da 

Educação Infantil  

134 Qual é o valor de uma amizade? Sala 11 – Prédio da 

Educação Infantil 

135 O que você pode fazer para deixar o dia do outro mais feliz? Sala 13 – Prédio da 

Educação Infantil 

141 Do lixo ao luxo: o lixo pode fazer o bem? Sala 22 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

142 O que levamos dentro e para fora de nós: a guerra ou a paz? Sala 18 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

143 Consumo x Consumismo: será que nós realmente precisamos de tudo aquilo que 

compramos? 

Sala 23 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

144 Por um país com mais respeito e valorização da mulher! Sala Multimídia 

145 Ir e Vir: por uma São Paulo com mais mobilidade urbana. Sala 24 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

151 Qual é a cara da FOME? Sala 17 – Prédio do Ensino 

Fundamental 

152 Como equilibrar modernidade e vida sustentável? Sala 19 (2) – Prédio do 

Ensino Fundamental 

153 Internet para o bem não faz mal a ninguém! Laboratório de Informática 1 

154 Empatia: que tal ver o mundo por outra perspectiva? A perspectiva do outro!  Sala 19  – Prédio do Ensino 

Fundamental e Biblioteca 

155 Aplicação de verbas públicas: para onde deveria ir o dinheiro dos impostos 

arrecadados? 

Laboratório de Informática 1 

 

- 11h45 às 12h15: Passeio pelos “Corredores do Conhecimento”, visita à exposição de Arte, ao Espaço Fotográfico 

de Inglês e à Feira de Troca de Brinquedos e Livros (organizada pelos alunos das turmas 132 e 143). 

Locais: Pátio, corredor do Prédio da Educação Infantil e corredor do Prédio do Ensino Fundamental 

- 12h15 às 13h45 (aproximadamente): encerramento da Mostra Cultural e premiação dos Desafios de Língua 

Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 

Local: Auditório 

 

Contamos com a sua presença! 

  

  


