
 

Biblioteca Ativa Biblioteca Ativa 

Cadastrado em: 16/01/2019Cadastrado em: 16/01/2019

Unidade: Unidade: Etec Dr DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOREtec Dr DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR
Responsável: Responsável: LUIZ HENRIQUE SANTOS FERRAZLUIZ HENRIQUE SANTOS FERRAZ
Início do projeto: Início do projeto: 01/02/201901/02/2019
Término do projeto: Término do projeto: 31/12/201931/12/2019
Tipo de projeto: Tipo de projeto: HAEO (sem gratificação) - Outros projetosHAEO (sem gratificação) - Outros projetos
Horas: Horas: 20 (O responsável solicitou HAE)20 (O responsável solicitou HAE)

ResumoResumo

O projeto Biblioteca Ativa, tem como objetivo intensificar o atendimento ao público, assim manter e expandir,O projeto Biblioteca Ativa, tem como objetivo intensificar o atendimento ao público, assim manter e expandir,
ainda mais, a utilização dos recursos que a biblioteca oferece. Tornar o espaço da Biblioteca um ambiente culturalainda mais, a utilização dos recursos que a biblioteca oferece. Tornar o espaço da Biblioteca um ambiente cultural
com exposições de artes, oficinas, cafés literários, grupos de leitura e outras atividades ao longo do ano,com exposições de artes, oficinas, cafés literários, grupos de leitura e outras atividades ao longo do ano,
fortalecendo a relação aluno-biblioteca. Dessa forma, os alunos continuarão a descobrir um mundo fantásticofortalecendo a relação aluno-biblioteca. Dessa forma, os alunos continuarão a descobrir um mundo fantástico
através da biblioteca, resgatando o gosto pela leitura e estimulando sua criatividade e acima de tudo sendoatravés da biblioteca, resgatando o gosto pela leitura e estimulando sua criatividade e acima de tudo sendo
protagonistas de seu próprio aprendizado com o auxílio que a Biblioteca Ativa lhes proporcionará.protagonistas de seu próprio aprendizado com o auxílio que a Biblioteca Ativa lhes proporcionará.

Metas CETECMetas CETEC

- Ampliar a participação de docentes em projetos relacionados à memória da educação profissional em 10% e- Ampliar a participação de docentes em projetos relacionados à memória da educação profissional em 10% e
proporcionar oportunidades para participação de discentesproporcionar oportunidades para participação de discentes
- Ampliar a sistematização dos processos de postagem, avaliação e classificação dos projetos das unidades- Ampliar a sistematização dos processos de postagem, avaliação e classificação dos projetos das unidades
escolares participantes, bem como a estruturação do ambiente virtual para demonstração dos produtos da Feiraescolares participantes, bem como a estruturação do ambiente virtual para demonstração dos produtos da Feira
TecnológicaTecnológica
- Envolver 30% das unidades de ensino em projetos de sustentabilidade. Responsável pela Execução- Envolver 30% das unidades de ensino em projetos de sustentabilidade. Responsável pela Execução

Objetivo/MetasObjetivo/Metas

Objetivo geral:Objetivo geral:

Estimular o uso da biblioteca como recurso de desenvolvimento pessoal, auxiliando os alunos na aprendizagem,Estimular o uso da biblioteca como recurso de desenvolvimento pessoal, auxiliando os alunos na aprendizagem,
prática de habilidades e uso da informação.prática de habilidades e uso da informação.

  

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

Promover acesso aos benefícios oferecidos pela biblioteca a todos os alunos e professores da instituição;Promover acesso aos benefícios oferecidos pela biblioteca a todos os alunos e professores da instituição;
Orientar professores e alunos no uso da biblioteca como ferramenta de pesquisa e promoção cultural;Orientar professores e alunos no uso da biblioteca como ferramenta de pesquisa e promoção cultural;
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Possibilitar um meio de comunicação direta e socialização com professores e alunos, muitas vezes restritaPossibilitar um meio de comunicação direta e socialização com professores e alunos, muitas vezes restrita
no meio virtual;no meio virtual;
Desenvolver parcerias com professores a fim de divulgar a cultura aos alunos dentro e fora da sala de aula;Desenvolver parcerias com professores a fim de divulgar a cultura aos alunos dentro e fora da sala de aula;
Estimular a leitura e o desenvolvimento do raciocínio lógico; Estimular a leitura e o desenvolvimento do raciocínio lógico; 
Oferecer o lazer num ambiente agradável através da leitura; Oferecer o lazer num ambiente agradável através da leitura; 
Utilizar ferramentas que os alunos estão familiarizados para chamar a atenção para o uso da biblioteca,Utilizar ferramentas que os alunos estão familiarizados para chamar a atenção para o uso da biblioteca,
como a Internet;como a Internet;
Transformar a biblioteca em ambiente cultural com incentivo a atividades artístico-culturais roda deTransformar a biblioteca em ambiente cultural com incentivo a atividades artístico-culturais roda de
leitura, exposições de textos, elaboração de textos, cafés e encontros literários, salas temáticas, entre outrasleitura, exposições de textos, elaboração de textos, cafés e encontros literários, salas temáticas, entre outras
atividades.atividades.

JustificativaJustificativa

A biblioteca tem uma função importante na formação cidadã e cultural das pessoas. É através do livro queA biblioteca tem uma função importante na formação cidadã e cultural das pessoas. É através do livro que
podemos adquirir o entendimento sobre as informações que nos cercam, bem como, nossa autonomia depodemos adquirir o entendimento sobre as informações que nos cercam, bem como, nossa autonomia de
pensamento e tomada de decisão, nossa capacidade de encontrar respostas, pois o contato com os livros nospensamento e tomada de decisão, nossa capacidade de encontrar respostas, pois o contato com os livros nos
enriquece culturalmente e socialmente.enriquece culturalmente e socialmente.

Todos os frequentadores percebem que o livro é uma ferramenta que nos dá autonomia para questionar, refletir,Todos os frequentadores percebem que o livro é uma ferramenta que nos dá autonomia para questionar, refletir,
enriquecer vocabulário e que a tecnologia (internet) pode ajudar muito, mas não o substitui. Este projeto estimulaenriquecer vocabulário e que a tecnologia (internet) pode ajudar muito, mas não o substitui. Este projeto estimula
a leitura, divulgando o acervo através das ações realizadas. Ter conhecimento sem o domínio da leitura éa leitura, divulgando o acervo através das ações realizadas. Ter conhecimento sem o domínio da leitura é
impossível e um dos principais problemas na educação atual é a dificuldade que os educandos tem em ler eimpossível e um dos principais problemas na educação atual é a dificuldade que os educandos tem em ler e
produzir textos.produzir textos.

Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como o ato de prazer e promoção de cidadania eFaz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como o ato de prazer e promoção de cidadania e
o projeto Biblioteca Ativa vem de encontro com as necessidades da educação. O projeto visa também contribuiro projeto Biblioteca Ativa vem de encontro com as necessidades da educação. O projeto visa também contribuir
para que professores continuem a utilizar com frequência o ambiente da Biblioteca para orientar seus alunos,para que professores continuem a utilizar com frequência o ambiente da Biblioteca para orientar seus alunos,
conversar, realizar aulas, pesquisas entre outras atividades e, dessa forma, alcançar o alinhamento da formaçãoconversar, realizar aulas, pesquisas entre outras atividades e, dessa forma, alcançar o alinhamento da formação
profissional com a pessoa.  profissional com a pessoa.  

Portanto, o projeto dará a todos os alunos e professores, a oportunidade de terem acesso aos benefícios daPortanto, o projeto dará a todos os alunos e professores, a oportunidade de terem acesso aos benefícios da
biblioteca da unidade, para que esta se torne um centro de promoção cultural. Além disso, a realização de umbiblioteca da unidade, para que esta se torne um centro de promoção cultural. Além disso, a realização de um
trabalho que desperte o gosto e o hábito da leitura.trabalho que desperte o gosto e o hábito da leitura.

MetodologiaMetodologia

HORÁRIO DE TRABALHOHORÁRIO DE TRABALHO

Segunda-feira: das 14h às 16hSegunda-feira: das 14h às 16h

Terça-feira: das 8h às 12h e 13h30 às 16hTerça-feira: das 8h às 12h e 13h30 às 16h

Quarta-feira: das 14h às 16hQuarta-feira: das 14h às 16h

Quinta-feira: das 8h às 12h e 13h30 às 16hQuinta-feira: das 8h às 12h e 13h30 às 16h

Sexta-feira: das 14h às 17hSexta-feira: das 14h às 17h

O projeto acontecerá inicialmente, através de levantamentos entre estudantes e professores de novas ideias,O projeto acontecerá inicialmente, através de levantamentos entre estudantes e professores de novas ideias,
interesses, opiniões e necessidades a respeito da biblioteca, com a abertura da biblioteca em horários queinteresses, opiniões e necessidades a respeito da biblioteca, com a abertura da biblioteca em horários que
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possibilitem acesso a todos da comunidade escolar, de forma a obter comprometimento e participação depossibilitem acesso a todos da comunidade escolar, de forma a obter comprometimento e participação de
professores e alunos e com as parcerias de professores e coordenadores de curso.professores e alunos e com as parcerias de professores e coordenadores de curso.

Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca);Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca);

Segue atividades propostas:Segue atividades propostas:

FEVEREIRO: FEVEREIRO: 

04/02 a 28/0204/02 a 28/02 - Organização das novas prateleiras da biblioteca, bem como do novo layout do espaço de - Organização das novas prateleiras da biblioteca, bem como do novo layout do espaço de
computadores, mesas, entre outros; entrega dos livros didáticos para todas as salas de Ensino Médio e ETIM;computadores, mesas, entre outros; entrega dos livros didáticos para todas as salas de Ensino Médio e ETIM;
divulgação do projeto BIBLIOTECA ATIVA 2019; breve relato das atividades que ocorrerão no decorrer dodivulgação do projeto BIBLIOTECA ATIVA 2019; breve relato das atividades que ocorrerão no decorrer do
semestre; novos cadastros para empréstimos de livros.semestre; novos cadastros para empréstimos de livros.

MARÇO: MARÇO: 

07/03 a 15/0307/03 a 15/03 – Atividades referentes ao Carnaval, buscando resgatar as histórias folclóricas bem como suas – Atividades referentes ao Carnaval, buscando resgatar as histórias folclóricas bem como suas
origens e culturas;origens e culturas;

18/03 a 29/0318/03 a 29/03 – Atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. – Atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

ABRIL:ABRIL:

01/04 a 16/0401/04 a 16/04 - Atividades voltadas especialmente para o Dia da Biblioteca (Um Decreto brasileiro datado de 09 - Atividades voltadas especialmente para o Dia da Biblioteca (Um Decreto brasileiro datado de 09
de abril de 1980 instituiu no país a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, bem como o Dia do Bibliotecário)de abril de 1980 instituiu no país a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, bem como o Dia do Bibliotecário)
e o Dia Mundial do Livro (comemorado em 23 de abril), com enfoque para obras literárias importantes ee o Dia Mundial do Livro (comemorado em 23 de abril), com enfoque para obras literárias importantes e
envolvimento dos alunos com a biblioteca.envolvimento dos alunos com a biblioteca.

17/04 a 30/0417/04 a 30/04 – Atividades em comemoração ao Dia do Índio, com valorização de textos de origem indígenas, – Atividades em comemoração ao Dia do Índio, com valorização de textos de origem indígenas,
bem como seus direitos perante a sociedade.bem como seus direitos perante a sociedade.

MAIO:MAIO:

02/05 a 10/0502/05 a 10/05 – Festival Musical baseado na obra de Chico Buarque – Festival Musical baseado na obra de Chico Buarque

13/05 a 17/0313/05 a 17/03 - Atividades em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa e da Matemática, enfatizando a - Atividades em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa e da Matemática, enfatizando a
importância das duas disciplinas na vida dos alunos, bem como na interdisciplinaridade com todos os trabalhosimportância das duas disciplinas na vida dos alunos, bem como na interdisciplinaridade com todos os trabalhos
desenvolvidos na unidade escolar;desenvolvidos na unidade escolar;

20/05 a 31/0520/05 a 31/05 – Atividades em comemoração ao Dia das mães, valorizando as mães de todos nossos alunos, – Atividades em comemoração ao Dia das mães, valorizando as mães de todos nossos alunos,
professores e funcionários, e de importantes nomes dentro da Literatura.professores e funcionários, e de importantes nomes dentro da Literatura.

JUNHO:JUNHO:

03/06 a 28/0603/06 a 28/06 - Atividades referentes aos regionalismos diversos de nossa cultura brasileira, como costumes, - Atividades referentes aos regionalismos diversos de nossa cultura brasileira, como costumes,
crenças e literaturas, em comemoração à tradicional festa junina; Organização estrutural da parte artística ecrenças e literaturas, em comemoração à tradicional festa junina; Organização estrutural da parte artística e
cultural de uma festa junina na unidade escolar.cultural de uma festa junina na unidade escolar.

JULHO:JULHO:
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01/07 a 31/0701/07 a 31/07 – Reorganização do espaço da biblioteca; levantamento e elaboração de gráficos comparativos dos – Reorganização do espaço da biblioteca; levantamento e elaboração de gráficos comparativos dos
novos cadastros de empréstimos em relação ao ano anterior; balanço das atividades desenvolvidas no primeironovos cadastros de empréstimos em relação ao ano anterior; balanço das atividades desenvolvidas no primeiro
semestre e possíveis melhorias para o último semestre.semestre e possíveis melhorias para o último semestre.

AGOSTO:AGOSTO:

01/08 a 16/0801/08 a 16/08 – Atividades em comemoração ao Folclore brasileiro, enriquecendo as parlendas, cantigas, histórias – Atividades em comemoração ao Folclore brasileiro, enriquecendo as parlendas, cantigas, histórias
e lendas típicas do folclore brasileiro e estrangeiro, proporcionando uma visão geral aos alunos da riquezae lendas típicas do folclore brasileiro e estrangeiro, proporcionando uma visão geral aos alunos da riqueza
cultural  das diversas regiões;cultural  das diversas regiões;

19/08 a 30/0819/08 a 30/08 – Atividades em comemoração ao Dia do Estudante, enfatizando o protagonismo juvenil e a – Atividades em comemoração ao Dia do Estudante, enfatizando o protagonismo juvenil e a
importância de cada um dentro do espaço escolar.importância de cada um dentro do espaço escolar.

SETEMBRO:SETEMBRO:

02/09 a 13/0902/09 a 13/09 – Atividades em comemoração à Independência do Brasil, com trabalho efetivo e relacionado com – Atividades em comemoração à Independência do Brasil, com trabalho efetivo e relacionado com
a disciplina de História, deixando evidente toda história dessa data tão importante;a disciplina de História, deixando evidente toda história dessa data tão importante;

16/09 a 30/0916/09 a 30/09 – Atividades em comemoração ao Aniversário de Itapeva com resgate das principais atividades – Atividades em comemoração ao Aniversário de Itapeva com resgate das principais atividades
culturais da cidade, palestras com autores itapevenses e resgate das origens de Itapeva.culturais da cidade, palestras com autores itapevenses e resgate das origens de Itapeva.

OUTUBRO:OUTUBRO:

01/10 a 15/1001/10 a 15/10 – Atividades em comemoração ao Dia das Crianças; – Atividades em comemoração ao Dia das Crianças;

16/10 a 31/1016/10 a 31/10 – Atividades referentes à organização da EXPOTEC 2019, bem como o segundo Festival Musical, – Atividades referentes à organização da EXPOTEC 2019, bem como o segundo Festival Musical,
que será apresentado dentro do evento.que será apresentado dentro do evento.

NOVEMBRO:NOVEMBRO:

01/11 a 14/1101/11 a 14/11 – Atividades em comemoração à Consciência Negra (dedicada à reflexão sobre a inserção do negro – Atividades em comemoração à Consciência Negra (dedicada à reflexão sobre a inserção do negro
na sociedade brasileira e foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, emna sociedade brasileira e foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em
1695.), com resgate da cultura africana, bem como as literaturas sobre esse tema;1695.), com resgate da cultura africana, bem como as literaturas sobre esse tema;

18/11 a 29/1118/11 a 29/11 – Atividades em comemoração ao Dia de Ação de Graças ou como é conhecida nos Estados – Atividades em comemoração ao Dia de Ação de Graças ou como é conhecida nos Estados
Unidos, Thanksgiving. Como o próprio nome diz, o Dia de Ação de Graças é um dia onde as pessoas se juntam eUnidos, Thanksgiving. Como o próprio nome diz, o Dia de Ação de Graças é um dia onde as pessoas se juntam e
dedicam a demonstrar sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o ano.dedicam a demonstrar sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o ano.

DEZEMBRO:DEZEMBRO:

02/12 a 31/1202/12 a 31/12 – Recolha e controle de entrega dos livros didáticos que serão redistribuídos no ano seguinte; – Recolha e controle de entrega dos livros didáticos que serão redistribuídos no ano seguinte;
avaliação do projeto e atividades de controle do acervo; realização do relatório final do projeto; reunião final comavaliação do projeto e atividades de controle do acervo; realização do relatório final do projeto; reunião final com
equipe de trabalho para analisar atividades programadas e desenvolvidas; pedido de sugestões.equipe de trabalho para analisar atividades programadas e desenvolvidas; pedido de sugestões.

Resultados esperadosResultados esperados

Aumentar a visibilidade e a utilização da biblioteca por alunos e professores tanto do Ensino Médio quanto noAumentar a visibilidade e a utilização da biblioteca por alunos e professores tanto do Ensino Médio quanto no
Ensino Técnico para com isso proporcionar aumento da leitura e da pesquisa em 50%;Ensino Técnico para com isso proporcionar aumento da leitura e da pesquisa em 50%;

Aumentar em 50% o número de usuários da biblioteca com a realização de atividades culturais de forma frequenteAumentar em 50% o número de usuários da biblioteca com a realização de atividades culturais de forma frequente
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com o envolvimento de alunos e professores;com o envolvimento de alunos e professores;

Desenvolver diversas habilidades como senso crítico, criatividade, autonomia e cooperação.Desenvolver diversas habilidades como senso crítico, criatividade, autonomia e cooperação.

AtividadesAtividades

TítuloTítulo InícioInício FimFim StatusStatus
Organização e divulgaçãoOrganização e divulgação
do projetodo projeto

01/02/201901/02/2019 28/02/201928/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização das novasOrganização das novas
prateleiras da biblioteca,prateleiras da biblioteca,
bem como do novo layoutbem como do novo layout
do espaço de computadores,do espaço de computadores,
mesas, entre outros; entregamesas, entre outros; entrega
dos livros didáticos parados livros didáticos para
todas as salas de Ensinotodas as salas de Ensino
Médio e ETIM; divulgaçãoMédio e ETIM; divulgação
do projeto BIBLIOTECAdo projeto BIBLIOTECA
ATIVA 2019; breve relatoATIVA 2019; breve relato
das atividades que ocorrerãodas atividades que ocorrerão
no decorrer do semestre;no decorrer do semestre;
novos cadastros paranovos cadastros para
empréstimos de livros.empréstimos de livros.

Comemoração aoComemoração ao
CarnavalCarnaval

07/03/201907/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades referentes aoAtividades referentes ao
Carnaval, buscando resgatarCarnaval, buscando resgatar
as histórias folclóricas bemas histórias folclóricas bem
como suas origens ecomo suas origens e
culturas;culturas;

Comemoração ao DiaComemoração ao Dia
Internacional da MulherInternacional da Mulher

18/03/201918/03/2019 29/03/201929/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Diacomemoração ao Dia
Internacional da Mulher.Internacional da Mulher.

Comemoração ao Dia daComemoração ao Dia da
Biblioteca e Dia MundialBiblioteca e Dia Mundial
do Livrodo Livro

01/04/201901/04/2019 16/04/201916/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades voltadasAtividades voltadas
especialmente para o Dia daespecialmente para o Dia da
Biblioteca (Um DecretoBiblioteca (Um Decreto
brasileiro datado de 09 debrasileiro datado de 09 de
abril de 1980 instituiu noabril de 1980 instituiu no
país a Semana Nacional dopaís a Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca, bemLivro e da Biblioteca, bem
como o Dia docomo o Dia do
Bibliotecário) e o DiaBibliotecário) e o Dia
Mundial do LivroMundial do Livro
(comemorado em 23 de(comemorado em 23 de
abril), com enfoque paraabril), com enfoque para
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obras literárias importantesobras literárias importantes
e envolvimento dos alunose envolvimento dos alunos
com a biblioteca.com a biblioteca.

Comemoração ao Dia doComemoração ao Dia do
ÍndioÍndio

17/04/201917/04/2019 30/04/201930/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Dia docomemoração ao Dia do
Índio, com valorização deÍndio, com valorização de
textos de origem indígenas,textos de origem indígenas,
bem como seus direitosbem como seus direitos
perante a sociedade.perante a sociedade.

Festival MusicalFestival Musical 02/05/201902/05/2019 10/05/201910/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
Festival Musical baseado naFestival Musical baseado na
obra de Chico Buarqueobra de Chico Buarque

Comemoração ao Dia daComemoração ao Dia da
Língua Portuguesa e daLíngua Portuguesa e da
MatemáticaMatemática

13/05/201913/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Dia dacomemoração ao Dia da
Língua Portuguesa e daLíngua Portuguesa e da
Matemática, enfatizando aMatemática, enfatizando a
importância das duasimportância das duas
disciplinas na vida dosdisciplinas na vida dos
alunos, bem como naalunos, bem como na
interdisciplinaridade cominterdisciplinaridade com
todos os trabalhostodos os trabalhos
desenvolvidos na unidadedesenvolvidos na unidade
escolar;escolar;

Comemoração ao Dia dasComemoração ao Dia das
mãesmães

20/05/201920/05/2019 31/05/201931/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Dia dascomemoração ao Dia das
mães, valorizando as mãesmães, valorizando as mães
de todos nossos alunos,de todos nossos alunos,
professores e funcionários, eprofessores e funcionários, e
de importantes nomesde importantes nomes
dentro da Literatura.dentro da Literatura.

Regionalismo e FestaRegionalismo e Festa
juninajunina

03/06/201903/06/2019 28/06/201928/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades referentes aosAtividades referentes aos
regionalismos diversos deregionalismos diversos de
nossa cultura brasileira,nossa cultura brasileira,
como costumes, crenças ecomo costumes, crenças e
literaturas, emliteraturas, em
comemoração à tradicionalcomemoração à tradicional
festa junina; Organizaçãofesta junina; Organização
estrutural da parte artística eestrutural da parte artística e
cultural de uma festa juninacultural de uma festa junina
na unidade escolar.na unidade escolar.

Organização e balançoOrganização e balanço 01/07/201901/07/2019 31/07/201931/07/2019 Não finalizadoNão finalizado
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internointerno
Reorganização do espaço daReorganização do espaço da
biblioteca; levantamento ebiblioteca; levantamento e
elaboração de gráficoselaboração de gráficos
comparativos dos novoscomparativos dos novos
cadastros de empréstimoscadastros de empréstimos
em relação ao ano anterior;em relação ao ano anterior;
balanço das atividadesbalanço das atividades
desenvolvidas no primeirodesenvolvidas no primeiro
semestre e possíveissemestre e possíveis
melhorias para o últimomelhorias para o último
semestre.semestre.

Comemoração ao Dia doComemoração ao Dia do
FolcloreFolclore

01/08/201901/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Folclorecomemoração ao Folclore
brasileiro, enriquecendo asbrasileiro, enriquecendo as
parlendas, cantigas,parlendas, cantigas,
histórias e lendas típicas dohistórias e lendas típicas do
folclore brasileiro efolclore brasileiro e
estrangeiro, proporcionandoestrangeiro, proporcionando
uma visão geral aos alunosuma visão geral aos alunos
da riqueza cultural dasda riqueza cultural das
diversas regiões;diversas regiões;

Comemoração ao Dia doComemoração ao Dia do
EstudanteEstudante

19/08/201919/08/2019 30/08/201930/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Dia docomemoração ao Dia do
Estudante, enfatizando oEstudante, enfatizando o
protagonismo juvenil e aprotagonismo juvenil e a
importância de cada umimportância de cada um
dentro do espaço escolar.dentro do espaço escolar.

Comemoração àComemoração à
Independência do BrasilIndependência do Brasil

02/09/201902/09/2019 13/09/201913/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração àcomemoração à
Independência do Brasil,Independência do Brasil,
com trabalho efetivo ecom trabalho efetivo e
relacionado com arelacionado com a
disciplina de História,disciplina de História,
deixando evidente todadeixando evidente toda
história dessa data tãohistória dessa data tão
importante;importante;

Comemoração aoComemoração ao
Aniversário de ItapevaAniversário de Itapeva

16/09/201916/09/2019 30/09/201930/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração aocomemoração ao
Aniversário de Itapeva comAniversário de Itapeva com
resgate das principaisresgate das principais
atividades culturais daatividades culturais da
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cidade, palestras comcidade, palestras com
autores itapevenses eautores itapevenses e
resgate das origens deresgate das origens de
Itapeva.Itapeva.

Comemoração ao Dia dasComemoração ao Dia das
criançascrianças

01/10/201901/10/2019 15/10/201915/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
Comemoração ao Dia dasComemoração ao Dia das
criançascrianças

Organização EXPOTEC eOrganização EXPOTEC e
Festival MusicalFestival Musical

16/10/201916/10/2019 31/10/201931/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades referentes àAtividades referentes à
organização da EXPOTECorganização da EXPOTEC
2019, bem como o segundo2019, bem como o segundo
Festival Musical, que seráFestival Musical, que será
apresentado dentro doapresentado dentro do
evento.evento.

Comemoração ao Dia daComemoração ao Dia da
Consciência NegraConsciência Negra

01/11/201901/11/2019 14/11/201914/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração à Consciênciacomemoração à Consciência
Negra (dedicada à reflexãoNegra (dedicada à reflexão
sobre a inserção do negro nasobre a inserção do negro na
sociedade brasileira e foisociedade brasileira e foi
escolhida por coincidir comescolhida por coincidir com
o dia atribuído à morte deo dia atribuído à morte de
Zumbi dos Palmares, emZumbi dos Palmares, em
1695.), com resgate da1695.), com resgate da
cultura africana, bem comocultura africana, bem como
as literaturas sobre esseas literaturas sobre esse
tema;tema;

Comemoração ao Dia deComemoração ao Dia de
ação de graçasação de graças

18/11/201918/11/2019 29/11/201929/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Atividades emAtividades em
comemoração ao Dia decomemoração ao Dia de
Ação de Graças ou como éAção de Graças ou como é
conhecida nos Estadosconhecida nos Estados
Unidos, Thanksgiving.Unidos, Thanksgiving.
Como o próprio nome diz, oComo o próprio nome diz, o
Dia de Ação de Graças é umDia de Ação de Graças é um
dia onde as pessoas sedia onde as pessoas se
juntam e dedicam ajuntam e dedicam a
demonstrar sua gratidão ademonstrar sua gratidão a
Deus pelas bênçãosDeus pelas bênçãos
recebidas durante o ano.recebidas durante o ano.

Recolha dos livrosRecolha dos livros
didáticos e finalização dodidáticos e finalização do
relatóriorelatório

02/12/201902/12/2019 31/12/201931/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Recolha e controle deRecolha e controle de
entrega dos livros didáticosentrega dos livros didáticos
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que serão redistribuídos noque serão redistribuídos no
ano seguinte; avaliação doano seguinte; avaliação do
projeto e atividades deprojeto e atividades de
controle do acervo;controle do acervo;
realização do relatório finalrealização do relatório final
do projeto; reunião finaldo projeto; reunião final
com equipe de trabalho paracom equipe de trabalho para
analisar atividadesanalisar atividades
programadas eprogramadas e
desenvolvidas; pedido dedesenvolvidas; pedido de
sugestões.sugestões.
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