
DATA:29/09/2018 - HORÁRIO: 9h às 13h - LOCAL: COLÉGIO INOVATI

Nossa Mostra Cultural é um evento pedagógico que reúne processos e percursos trilhados por nossos alunos 
ao longo desse ano letivo.
É um momento de socialização com familiares e amigos das descobertas, encantamentos e  conhecimentos 
construídos em diferentes áreas do conhecimento e nas diversas séries.
Cada atividade desse evento é o resultado do planejamento de nossos professores e alunos, que por meio da 
pesquisa, resolução de problemas, superação dos diversos desafios que surgiram no desenvolvimento de 
cada proposta, mobilizaram e desenvolveram diferentes habilidades e competências. 
Esse evento é mais uma oportunidade para apresentar à nossa comunidade escolar um pouco de nossa 
prática pedagógica.



EDUCAÇÃO INFANTIL

BRINCANDO COM AS PALAVRAS

FANTÁSTICOS PERSONAGENS
Grupo 3
Local: Sala do Grupo 3

Grupo 4 e 5 manhã
Local: Sala do 1ºano 

Quem aqui ouviu as histórias da Chapeuzinho Vermelho e prestou atenção nas aventuras do lobo? Quem ouviu a história da Branca 
de Neve e ficou pensando naquela madrasta bruxa? Nem sempre a menina boazinha, o herói ou a princesa são as personagens que 
chamam a atenção em uma história e é isso que o grupo 3 quer revelar na mostra cultural.
O momento da leitura é um espaço de descobertas que se obtém através da participação e colaboração de cada criança e do grupo. 
Contar, ouvir e ler histórias oferece ao desenvolvimento infantil várias possibilidades de adquirir conhecimentos. 
Assim, entrando num mundo encantador e cheio ou não de surpresas e mistérios, vamos apresentar a vocês as personagens que 
escolhemos para que conheçam um pouquinho mais sobre cada uma! 

Por que estudar poesias?
Muitos poetas já definiram poesia como uma “brincadeira com as palavras”. Um 
jogo entre som e sentido, forma e conteúdo, realidade e imaginação. É quase 
impossível interpretar uma poesia sem passar pela escolha intencional das 
palavras, pela disposição gráfica do texto, pela sonoridade, pelo ritmo e pela 
pulsação da linguagem.
Nosso trabalho na Mostra Cultural vai revelar um pouco do nosso caminho 
construído com as crianças e as famílias ao longo dos meses.  Uma brincadeira 
que queremos convidar cada um a brincar com as palavras, assim como se 
brinca com bola, papagaio e pião.  Vamos brincar de poesias? 



Há mais de 50 anos encantando crianças, jovens e adultos as histórias em quadrinhos da turma da Mônica 
vêm despertando, no grupo 5, uma nova descoberta e aprendizado.
Este gênero literário colorido, ilustrado e cheio de recursos gráficos estimula a curiosidade e a diversão. 
O grupo 5 apresentará as investigações das histórias em quadrinho da turma da Mônica, seu criador e as 
principais personagens através do olhar das crianças. E também quem visitar a nossa sala terá o prazer de 
jogar e se divertir com os passatempos que fazem parte dos gibis da turma e, ainda usar a tecnologia para se 
comunicar com as personagens. 
O universo das histórias em quadrinhos nos fascina e nos faz voltar a ser criança.  E você já leu algum gibi? 
Que tal conhecer a nossa sala e se divertir com nossa turminha!

VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO: AS ORIGENS DA DIVERSIDADE 

Que delícia entrar em particularidades do nosso país! Em 
cada região tentamos resgatar algumas riquezas: costumes,  
alimentação, dança e artesanato. 
Nossos dias foram recheados de descobertas, curiosidades, 
investigações e sempre com muitas trocas de saberes.  
Nossas produções fizeram conexões com as muitas 
linguagens, desde a matemática até a fotográfica e culinária. 
Nossa exposição contará com estandes de vendas: pratos 
saborosos e vendas de artesanatos, tudo produzido com 
muitas mãos grandes e pequenas.  Esperamos vocês! Ah! E 
também preparamos uma dança típica do nordeste – o frevo. 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS:
 UM MUNDO QUE ENCANTA AS CRIANÇAS

Grupo 5 Tarde
Local: Sala do Grupo 5

Grupo 1ºA
Local: Cantina

DESVENDANDO AS FACES
Grupo 4 tarde
Local: Sala do Grupo 4 

Você sabe por que as pessoas usavam máscaras nos bailes de fantasia? Nós, 
do grupo 4, descobrimos e estamos estudando sobre os vários tipos de máscaras de 
teatro e venezianas e suas expressividades. Como fica a boca quando estamos tristes 
ou assustados, os olhos quando estamos chorando, a sobrancelhas quando estamos 
bravos e outros detalhes da linguagem gráfica (que estamos explorando) através das 
máscaras e suas histórias. Venha conhecer e aprender sobre elas conosco na mostra 
cultural! Aproveite e decore sua máscara para realizarmos uma grande instalação   no 
colégio. 



Você quer ver a água pegar fogo? A bexiga que não estoura? E as bolhas flutuantes? O 1º ano B apresentará para você o show das 
ciências – um curioso e instigador espetáculo das transformações  diferentes composições físicas e químicas. Você vai se 
surpreender com os experimentos que as crianças realizarão na mostra cultural. Venha conferir e desvendar o que acontece em 
cada experiência apresentada pelos alunos. Fique atento aos horários das sessões!

SHOW DAS CIÊNCIAS:
 O MISTERIOSO MUNDO DAS TRANSFORMAÇÕES

“MEU, SEU, NOSSO!” 

1º ano B
Local: Centro de Estudos

Integral 
Local: Sala do Integral

Uma comunidade que está preocupada com o outro – o que ele sente, como pensa e como vive.  Os alunos do Integral estiveram 
ao longo dos meses envolvidos com a arrecadação de brinquedos e roupas para ajudar, especialmente nossa comunidade ao 
redor do colégio. 
Durante a semana da Mostra abrimos nossas portas do Colégio e permitimos esta conexão entre comunidades – um diálogo 
através das compras e vendas dos produtos. Tudo preparado com muito cuidado, com muito AMOR por nossos alunos.  Vocês 
verão todo o processo em nossa sala!

Inglês - Come and join us!!

Inglês - 1º ano ao 5º ano
Local: Sala do 8º ano

Aulas práticas e dinâmicas também fazem parte do aprendizado da Língua inglesa no Colégio Inovati.
Do 1º ao 5º Ano exploramos o universo vocabular, como nomes de alimentos, cores, animais, números, 
profissões, atividades do dia a dia e muito mais!.
Assim, consolidamos os novos conhecimentos com diferentes estratégias de forma a envolver os alunos 
num ambiente lúdico e divertido.
Venham testar seus conhecimentos e constatar que é possível aprender se divertindo.
Come and join us!!



FUNDAMENTAL I

AS HISTÓRIAS QUE VIVEMOS, RECORDAMOS E CONTAMOS.

“A vida não é a que a gente viveu e sim a que a gente recorda, 
e como recorda para contá-la." 

Gabriel García Márquez 

Você já pensou em quantas memórias a vida nos traz? Desde nossa infância até os dias atuais 
somos cercados de histórias e fatos que condizem com nossa identidade pessoal.
Nossos alunos buscaram através de diferentes fontes históricas conhecer fatos do passado e com 
isso dialogaram com o presente, contando sobre suas preferências e histórias pessoais.
Vocês também podem fazer parte dessa história! Venham nos visitar e recordar suas histórias, 
recontando e vivendo esse momento conosco.

COMUNICANDO DE DIFERENTES MANEIRAS

2º ano
Local: Sala do 9º ano

3º anos
Local: Sala do 6º ano

O ser humano, desde seus primórdios, sempre revelou o desejo e a 
necessidade de se comunicar.  Contudo, as formas utilizadas pelas 
pessoas foram evoluindo, principalmente com a modernização e 
globalização da sociedade.
Os alunos pesquisaram as diferentes maneiras de comunicação e 
escolheram, dentre as estudadas, algumas delas que apresentarão 
em nossa Mostra.
Venham relembrar algumas delas utilizadas antigamente e se 
encantar com o que a humanidade produziu até hoje.



GUARDIÕES DOS BIOMAS BRASILEIROS.

Biomas são grandes espaços geográficos que 
compartilham das mesmas características físicas, 
biológicas e climáticas, existindo um grande número 
de espécies de plantas e animais. Além de estudar e 
apresentar para vocês, características dos seis 
principais biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Campos Sulinos, Mata Atlântica e Pantanal), 
os alunos explicitarão nessa Mostra Cultural, a 
importância da preservação dessas riquezas 
brasileiras.  

4º anos
Local: Sala do 9º ano

PEQUENOS EMPREENDEDORES, GRANDES NEGÓCIOS

5º anos
Local: Fundamental 1

O projeto “Matemática Financeira”, no 
5º Ano, foi criado em função de tornar 
m a i s  s i g n i fi c a t i v o  o  e n s i n o -
aprendizagem de alguns conteúdos 
específicos da Matemática, como lucro, 
p r e j u í z o ,  p o r c e n t a g e m ,  e  d a 
Informática, como planilha eletrônica 
com fórmula.
O objetivo principal deste projeto foi 
educar financeiramente o nosso aluno, 
capacitando-o a lidar com o dinheiro, 
planejar os gastos dentro do orçamento 
disponível, ficar longe de dívidas e ter 
reservas financeiras.
Neste projeto, os alunos criaram seu 
próprio negócio, desde a sua estrutura 
(ramo de atuação, nome, marca, 
recursos humanos, recursos materiais) 
até o seu funcionamento (fluxo de 
caixa, controle de estoque etc).
Venha conhecer nossos pequenos 
empreendedores e suas empresas!



MÚSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

3º Anos: 10h
4º Anos: 9h

Nesta Mostra realizaremos 
algumas apresentações:

Local: Pátio 

A disciplina de Educação Musical além do trabalho com a prática e a técnica instrumental apresenta um 
processo de ação pedagógica voltada à sensibilização artística dos alunos.
Os nossos alunos se relacionam com a música com variados estímulos sonoros, paisagens sonoras, 
dramatização, dança e expressão corporal, além da técnica instrumental. 
Nesta Mostra realizaremos algumas apresentações musicais:

3º ano A 
· Canto, flauta doce e banda rítmica com a música Arenita Azul (Anônimo de Rio Grande, Oaxaca – 

México)

3º ano B 
· Flauta doce e banda rítmica com a música Dança Alegre (estudo para flauta doce)

4º ano A 
· Canto, flauta doce e banda rítmica com a música Asa Branca (Luís Gonzaga/Humberto Teixeira)

4º ano B  
· Flauta, tambor e pandeiro com a música Yellow Submarine (J. Lennon/P. McCartney)

ARTES NO ENSINO 
FUNDAMENTAL I

Local: Pátio 

Entendendo a arte como área de conhecimento, como meio 
de comunicação e expressão na história do homem, os 
estudos acontecem a partir de leitura de obras, análise de 
seus elementos, fatos históricos, reconhecimento de 
diferentes estilos e autores ao longo do tempo. Diferentes 
possibilidades na vivência de técnicas e procedimentos na 
criação artística são exploradas.
A cada trimestre fazemos um recorte para o estudo da Arte, 
buscando integração com outras áreas do conhecimento.
Convidamos você para prestigiar as produções de nossos 
alunos:
2º Anos – Universo dos Desenhos: “Desenho da 
Imaginação”, “Desenho de Memória” e “Desenho de 
Observação”
3º Anos – O “Figurativo” e o “Abstrato” na Arte
4º Anos – “Arte e Movimento” 
5º Anos – Gêneros da Arte: “Autorretrato” e “Paisagens”



FUNDAMENTAL II

O Brasil (Nordeste) pela palavra

Convidamos você a viajar pelo Nordeste do Brasil por meio da palavra escrita e falada. Considerando a importância da Língua e 
Literatura para a identidade de uma nação, nosso projeto tem como objetivo refletir sobre esses dois aspectos no contexto 
brasileiro, mais especificadamente o Nordestino. 
Com o 6º ano estudamos os conceitos de variedades linguísticas e preconceito linguístico, inicialmente pesquisamos as diferentes 
variedades do português presentes em nosso país (e além dele). Em seguida, depois de trabalhar o conceito e a estrutura do 
dicionário, os alunos realizaram pesquisa e edição do “Dicionário de vocábulos Nordestinos”. Os resultados dessa pesquisa 
poderão ser vistos na banca “Nordesteninês”.
Já com o 7º ano realizamos um levantamento dos principais escritores do país, divididos por região e dessa maneira construímos o 
“mapa da literatura nacional”. Os alunos também ilustraram trechos literários de autores clássicos de nossa literatura, 
representando cada região estudada. Refletindo sobre a produção literária do Nordeste, inspirados em uma saída de estudos 
realizada no primeiro trimestre, os alunos construíram o cordel “Dom Quixote do Sertão”, também em exposição nesta Mostra.  

INGLÊS

Português - 6º ao 7º ano
Local: Pátio - (Feira Nordestina)

Inglês - 6º, 7º e 9º ano
Local: Pátio - (Feira Nordestina)

Na Mostra Cultural deste ano, os alunos de Fundamental 2 terão a oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos da 
Língua Inglesa com uma participação especial na Feira Nordestina:
6º A/B - “Feira Nordestina – Tourist Attractions in the Northeast of Brazil”
Os alunos dos sextos anos apresentam as maravilhas do Nordeste brasileiro aos turistas estrangeiros. Dessa forma, eles utilizam 
um dos conteúdos estudados – “There is / There are” para falar dos pontos turísticos mais interessantes dessa região.

7º A/B - “Feira Nordestina – Typical Food and Recipes”Os alunos dos sétimos anos apresentam as delícias e a enorme variedade 
da culinária nordestina aos turistas estrangeiros e visitantes de nossa feira. Quando falamos de ingredientes únicos e regionais, 
colocamos em prática o vocabulário estudado nos trimestres passados.

9º A1/A2 - “Feira Nordestina – Important  Writers and Poets from the Northeast of Brazil”
Os alunos dos nonos anos vão apresentar as biografias de alguns escritores e poetas nordestinos. Será uma oportunidade de 
divulgação, em Inglês, de grandes nomes da literatura nacional.



Microrganismos e nossa saúde

Nordeste: Olhares sobre a natureza, a economia e a cultura.

Uma mostra da diversidade que perpassa o espaço nordestino, com ênfase no ambiente da 
Caatinga, na produção do Vale do rio São Francisco e no artesanato. 
O projeto visa a construção de um ambiente da Caatinga, com destaque para a natureza. 
Sabe-se de toda a pobreza e dificuldade enfrentada pela população do Sertão, mas também 
é possível mostrar o Nordeste irrigado pelas águas do São Francisco, que ao mesmo tempo 
em que leva vida, agoniza com a falta de cuidados. 
Na sala, vocês poderão participar de um Quiz sobre o Nordeste, terão a oportunidade de 
obter lindos cactos e artesanato regional, bem como produzir a sua garrafa enfeitada com 
areia. Sem contar o espaço para a selfie! Venham apreciar que está bonito demais...

Ciências - 7º anos
Local: Pátio - (Feira Nordestina)

Ciências – 7º anos
Local: Laboratório de Ciências

Os agentes patogênicos fazem parte de diversos grupos de organismos e se proliferam quando as condições 

ambientais são adequadas para seu crescimento e reprodução. Muitas dessas variáveis adequadas coincidem com as 

de regiões onde os seres humanos se encontram, ou, ainda, podem estar no próprio corpo humano – o corpo de 

animais e plantas também podem ser um ambiente propício para esses seres se desenvolverem.
O estudo da célula no 7º ano parte da compreensão dessa estrutura como unidade responsável pela manutenção da 
vida e da biodiversidade na Terra. Nesse trabalho os alunos pesquisaram alguns dos organismos patogênicos: 
bactérias e protozoários e quais atitudes podem ser tomadas para prevenir o contágio de algumas doenças. Embora, 
os vírus, não sejam considerados seres vivos, são responsáveis por causar várias doenças nos seres humanos e 
também foram estudados: A intenção é que os alunos associem a existência de microrganismos com situações 
cotidianas e valorizem as boas condições de higiene nos diferentes locais em que habitam. 
Estimulados a pensar sobre a importância de estabelecer o hábito de higienizar as mãos para a prevenção de doenças 
infectocontagiosas, os alunos refletiram e perceberam a presença de organismos patogênicos em tudo o que nos 
rodeia.
Para facilitar tal percepção realizaram a cultura de bactérias e construíram modelos para compreender como são as 
bactérias, protozoários e vírus. Coletaram e selecionaram as informações para a elaboração do painel. O 
planejamento e a construção das maquetes estimularam a criatividade na utilização de diferentes materiais e 
possibilitaram o desenvolvimento da percepção da célula como unidade tridimensional.
Prepare-se para conhecer esses agentes patogênicos impossíveis de serem vistos a olho nu.



Alimentação Saudável e Sabedoria Popular

A utilização de plantas para fins medicinais é provavelmente tão antiga quanto o 
surgimento do próprio homem. Desde o início das civilizações o homem vem utilizando 
este recurso da natureza para prevenir doenças ou até mesmo para curá-las.
As plantas medicinais são úteis para manutenção da qualidade de vida e saúde, 
por conterem substâncias bioativas com propriedades terapêuticas.
Diante de tal riqueza natural e cultural, os alunos do 8°ano pesquisaram e analisaram as 
propriedades nutricionais das principais ervas nordestinas e sua utilização, para assim 
montar uma barraca típica nordestina com toda a riqueza e encanto que a natureza 
daquela região pode nos oferecer. Venha nos visitar!!!

Ciências - 8º anos
Local: Laboratório de Ciências

Características de alguns Países e Continentes do Planeta Terra – 
Estudo Prático

Os alunos do 8º ano A e dos 9ºs anos A1 e A2 desenvolveram um projeto 
interdisciplinar, nas áreas da Geografia e da Informática.
Neste projeto, os alunos abordaram os fatores naturais, econômicos, 
políticos, culturais e religiosos de alguns países e continentes.
Durante as aulas de geografia, evidenciou-se que a combinação de tais 
fatores, ocasionam, muitas vezes, conflitos e tensões que ultrapassam os 
anseios locais. O produto final deste projeto são vídeos produzidos pelos 
alunos.

“Venha conhecer o resultado deste trabalho.”

Geografia – 8º e 9º anos 
Local: Multimidia

Construção de Jogos através do Scratch.

Matemática – 8º ano A
Local: Sala de artes 

“Os alunos do 8º A, partindo de algoritmos que 
determinam os números primos, desenvolveram jogos 
interativos através do Scratch. O algoritmo utilizado 
considera a validade de um número primo, através da 
realização de sucessivas divisões e avaliando seu resto, 
percebendo assim que essa análise seria bastante difícil 
sem os recursos de um programa.” Venha nos visitar e 
conhecer como construímos nossos jogos.



Parábolas e suas Aplicações

“Os alunos do 9º A1 e 9º A2, realizaram pesquisas e construções geométricas via 
GeoGebra, com o objetivo de compreender as relações entre funções de segundo 
grau, parábolas e suas aplicações. 
Esse roteiro investigativo, percorreu desde a ideia do conceito algébrico de função 
e sua construção geométrica, até suas aplicações formais. 
A pesquisa também abordou as aplicações das parábolas em áreas como a Física, 
Economia e Arquitetura. Além disso, podem ser observadas na apresentação, 
uma coleção de atividades de vestibulinhos e vestibulares baseadas nos pontos 
notáveis das funções de grau dois.” 

Matemática - 9º anos
Local: Sala de Artes

Solidariedade num mundo Solitário

O mundo atual nos traz muitos desafios. Um deles é a necessidade de nos apropriarmos de ações solidárias, promovendo e 
resgatando a ideia de que ser solidário é não ficar solitário num mundo que é de todos.
Através de reflexões e ações concretas dos alunos junto à “Casa Solidária de Valinhos”, que abriga moradores de rua, e durante as 
Aulas de Convivência Social, os alunos dos 6º e 5º anos A e B criaram um espaço de reflexão, ação e sensibilização através de 
imagens e discussões sobre o tema “SER SOLIDÁRIO NA  ATUALIDADE”. 
Todos são convidados a participar dessa imersão em algo que está mais próximo de nós do que imaginamos. 

Inglês – 5º e 6º anos
Local: Biblioteca



Venha prestigiar a Feira Nordestina instalada no pátio interno do Colégio!!!
Uma homenagem do Inovati a uma região que guarda valor histórico, social, político e cultural.
Em nossa feira, você vai encontrar referências aos costumes, à culinária, às crenças, às artes, 
danças, músicas e literatura popular. Personagens e personalidades nordestinas que fizeram e 
fazem parte do imaginário nordestino. 
Variadas manifestações culturais representadas em trabalhos realizados pelos alunos dos 6ºs 
aos 9ºs anos. Opções de barracas que contam histórias e ilustram uma das culturas mais belas 
e ricas do país.

A história da arte se revela através da expressividade das ideias, 
sentimentos e do cotidiano do povo. É acima de tudo, forma de 
manifestação da criatividade do Homem.
A composição dessa história não está completa, ela vai se fazendo à 
medida que a humanidade caminha.
Os trabalhos apresentados aqui, realizados pelos alunos do 6º ao 9º ano, 
foram realizados ao longo do ano e são resultado da apreciação de 
imagens de obras feitas pelo Homem desde a Arte Rupestre até à 
Modernidade”.

Um passeio pela História da Arte:
 “Da Pré História à Arte Moderna”.

Artes – Fundamental 2
Local: Pátio

FEIRA NORDESTINA - FUNDAMENTAL 2

Você sabe o que são isometrias?

Isometrias são transformações no plano que conservam distâncias.
Venham conhecer nossa sala repleta de cores e formas com os trabalhos desenvolvidos pelo 6º e 7ºs anos.

Matemática – 6º e 7º anos
Local: Sala de Artes

História
Local: Pátio



O Brasil é um país com muitas riquezas e pluralidade. Tendo como premissa essa questão, 
nosso trabalho é apresentar a vida de grandes personalidades históricas e atuais que são 
originários de alguma região do nordeste brasileiro. Figuras políticas, artistas plásticos, 
chefes de cozinha, figuras do humor entre outros foram contemplados em nossa pesquisa. À 
medida que nossa pesquisa avançou, foi organizada de forma cronológica a vida de cada 
personalidade, como fatos importantes e a importância cultural que eles possuem. Muitos 
deles são pouco conhecidos ou a grande mídia explora pouco da relevância cultural que a 
figura tem. Assim, teremos uma forma de valorizar e homenagear uma cultura que sempre 
fica muito esquecida.

Diversidade Linguística Nordestina - 8º ano 

Dialeto é a modalidade de uma língua caracterizada por determinadas peculiaridades fonéticas, gramaticais ou regionais. 
Dialeto regional é a forma como uma língua é realizada numa região específica. Existe um certo preconceito em relação ao 
dialeto de diferentes regiões. Não existe linguagem errada, fraca ou pobre, apenas diferente e é essa diferença que faz a 
língua portuguesa rica. Pensando nisso, ao olharmos as falas da população do sudeste, nós conseguimos encontrar 
tipologias, gírias e palavras que ficam restritas a essa região do Brasil também. Em razão disso, nosso trabalho consistirá 
na apresentação de algumas diferenças lexicais. Um exemplo típico e muito conhecido é o da macaxeira, que conhecemos 
aqui no Sudeste como mandioca. Assim, como o Nordeste possui uma gama de palavras muito diferentes do que 
costumamos usar no Sudeste, realizamos uma pesquisa que envolveu compreender a cultura e a linguagem utilizada na 
região nordeste, ademais, construímos alguns exemplos do que seria o uso das palavras selecionadas.  Contaremos, 
também, com dois pratos típicos de região para degustação dos participantes da Mostra.

Repente (conhecido também como Cantoria) é uma   arte brasileira
baseada no improviso cantado, alternado por dois cantores, daí o nome 
repente. O Repente na Cantoria de viola é desenvolvido por dois cantores 
acompanhados por violas na afinação nordestina. Especialmente forte no 
nordeste brasileiro, é baseado no canto alternado que se dá em forma de 
improviso poético – a criação de versos "de repente". A origem do 
repentista brasileiro tem suas raízes na região de , na , Teixeira Paraíba
século XIX. Em razão disso, os alunos farão a apresentação de um repente 
composto por eles. Por ser uma tipologia musical restrita ao Nordeste, ela 
possui na letra um enredo que conta a história e a vida das pessoas que 
vivem naquela região. Esse é um ritmo popular muito produzido no Brasil e 
que dá a chance não só de valorizar a cultura local, como também de dar 
uma vida diferente aos seus compositores. Por conta disso, nosso foco foi 
compor uma letra em que apresentássemos a formação da região, 
informações sobre a cultura e sobre as festividades mais famosas. Logo, 
por meio de uma melodia baseada no improviso, uma mistura entre a voz 
cantada e falada, os alunos apresentarão o Repente Nordestino aos 
visitantes.

Grandes Personalidades Nordestinas - 9º A1

Repente Nordestino - 9º A2

Português - 8º e 9º ano
Local: Pátio - (Feira Nordestina)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teixeira_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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Colégio Inovati
Rua: João Previtalli - nº 2727 - Valinhos

Fone: 38693577
www.colegioinovati.com.br

Nesse ano os alunos do grupo INOVMAKER participarão do Grande Desafio  da UNICAMP que se volta para o problema do lixo nas 
cidades e propõe o seguinte tema: "Como você faria para limpar as ruas de sua cidade?" explorando o tema dos resíduos urbanos, 
uma vez que neste ano ocorrerá o "International World Cleanup Day" (dia internacional da limpeza do mundo), promovido pela 
organização Let's do it World, uma entidade ligada ao UN Environment, órgão de defesa do meio ambiente da ONU.

O desafio consiste em projetar, construir e operar um sistema que permita a limpeza das ruas da cidade, com sustentabilidade e 
segurança.

Venha conhecer os nove projetos criados pelos alunos, usando robótica, placa arduino, programação e muita criatividade. 

Local: Sala de Informática

Futebol e a Copa do Mundo

Educação Física - G3 ao 9º ano
Sala do 7º ano

O Futebol e a Copa do Mundo. Mergulhe neste mundo espetacular do mundo da bola.

 Conheça a história, curiosidades e a evolução do maior esporte do planeta! 

9º Grande Desafio 2018
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