
Evento -  Feira Cultural 

 

Apresentação  

Utilizar a temática geradora do Projeto Valores tendo como conceito básico a 

Bíblia não apenas como um livro sagrado, mas também, como uma ferramenta 

de relacionamento em todos os níveis. Para tanto, serão utilizados materiais 

que promovam a interação e que despertem reflexão sobre a vida por meio das 

diversas áreas do conhecimento. 

Objetivos   

Chamar a atenção para a Bíblia. 

Incentivar sua leitura. 

Propor novas experiências com ela.  

Ressaltar seus valores. 

Torná-la parte do dia-a-dia. 

Ser um evento motivacional. 

Criar uma consciência espiritual. 

Atingir as famílias dos alunos. 

Integrar a comunidade escolar. 

 

Envolvidos  

Todos os alunos do Ensino Básico, professores, funcionários e comunidade. 

 

Logística  

Organização dos stands no espaço da Quadra Coberta.  

 

Temas Fundamental II  

71B – A palavra e os Sentidos 

72A e 72B – O código matemático da Criação de Deus 

82A e B – No princípio era o Verbo... The Verb was in the beginning  

61B– A Palavra liberta  

81B – África em Missão 

92A e B – Contos que encantam 



91A – Os luminares e a energia  

71A – Caminhos da Fé  

91A – Eles criam em Deus 

81A – Enigmática Bíblia 

61C – Deus, o maior artista! 

61A – Celebrando a Criação/Celebrating Creation Time  

 

Temas Ensino Médio  

E21C - A perfeição na Ótica  

E21D – O livro de números 

E21A – A Arte e a Bíblia  

E21B – Somos um em vários 

E11D – Pangeia e O Dilúvio  

E11C – Provérbios, A Palavra. 

E21E – As Profissões de Deus. 

E31E – A Química do Conhecimento 

12B – Viva com Sabedoria e Viva Bem. 

E11B – A Sociedade do Povo de Israel no Deserto 

E11E – Raciocínio Lógico: Uma Criação de Deus. 

E11A – As Plantas e seus Encantos  

E31A – A Cruz, antes e depois. 

E31C – Deus nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. 

12A – A Palavra, suas medidas e proporções. 

32B e C – Tecnologia e Inovação. 

E31B – Houve Luz. 

 

Stands no final do Percurso: Comemoração – Educação Adventista “120 anos 

Educando Gerações”. 

 

Miniprojetos  

E21E – Relação com a Criação e as profissões. 



E11B – Maquete do acampamento do Povo de Israel que vivia uma Teocracia 

e a apresentação do modo de vida em sociedade (forma de agrupamento, 

moradia, higiene, alimentação, regras e normas, justiça, religião, educação e 

família)  

E31A – Cruz antes e depois.  

E11C – Comparação dos provérbios com o cotidiano.  

E31E – História do pensamento com seus pensadores chaves e pontos de 

intersecção com autores que foram ao mesmo tempo pensadores e que 

desenvolveram grandes descobertas científicas, especialmente na área da 

química.  

E21C – Ótica. A visão de Deus  

E31B -  E disse Deus: Haja luz e houve luz  

E21B – Países representados pelos alunos caracterizados, falando sobre a 

cultura, economia, alimentação e política.  

INF12A – Estátua do sonho de Nabucodonosor. Apresentação da ascensão e 

queda dos reinos da antiguidade, e estudo das medidas e proporções da 

estátua.  

E31C – Finanças – Banco apresentando possibilidades e instruções.  

INF12B – Força de Sansão. Sabedoria de Salomão. Fé de Abraão. Amigo de 

Jesus. – Teste de força e equilíbrio.  

 

 

Tema Fundamental I  

 Um musical sobre “ A Criação”, desenvolvido a equipe de professores de 

música, com acompanhamento instrumental ao vivo, encenação e 

caracterização.  

 

Tema Educação Infantil.  

Participação especial do grupo musical da “Turma do Nosso Amiguinho com a 

temática dos “Cuidados com o Meio Ambiente”. 

 

Avaliação  

De acordo com a proposta inserida na sistemática, análise e acompanhamento 

do professor da disciplina/área e segmento. 


