
 

                     

 
  

 
São José – SC, 09/11/2016 

 
         Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

 

Lembramos que amanhã (10/11), acontecerá no Colégio a VII FECIC- Feira Científica e Cultural, que 

tem como principal objetivo a produção científica.  Na oportunidade as turmas do 6º Ano ao Terceirão, 

mostrarão, através da exposição dos trabalhos e apresentação nos stands, o produto final dos projetos do 3º 

trimestre. 
 

Importante: 

 

 O evento terá início às 19h com a exposição dos trabalhos e apresentação nos stands; 

 Os(as) educandos(as) deverão vir prontos de casa (com uniforme escolar ou caracterização pelo 

projeto), conforme orientação do(a) educador(a) regente e/ou Coordenação Pedagógica; 

 Nesse dia as turmas do 6º Ano ao Terceirão não terão aulas, pois os(as) educadores(as) estarão 

envolvidos(as) com a organização do evento. 

 As equipes precisarão comparecer ao Colégio durante o dia, obedecendo aos horários 

repassados pelos(as) educadores(as) regentes. 

 Sugerimos que fiquem atentos ao horário de apresentação da equipe do seu(sua) filho(a), a fim 

de prestigiar e valorizar sua dedicação e aprendizado (esse horário também foi combinado junto 

ao(à) educador(a) regente). 

 

         O tema global da VII FECIC é “Universo em Movimento”. Subtemas foram trabalhados em cada turma 

por meio de levantamentos teóricos, pesquisas e atividades práticas. Aconteceram também saídas de estudo, 

com o foco na temática do Projeto, que contribuíram com conhecimentos e experiências.  

 

        Orientados(as) por seus educadores(as) regentes os(as) educandos(as) socializaram o conhecimento 

adquirido,  através de atividades em sala e com tarefas realizadas e estudadas pelas equipes, alcançando 

assim, o objetivo principal da Feira, que é a produção científica. 

 

        Como produto final a ser apresentado na Feira, cada equipe escreveu um artigo científico, preparou um 

banner com dados da pesquisa e organizou folhetos informativos.  

          Dessa forma, não se trata apenas de mostra de trabalhos, mas sim socialização do aprendizado 

adquirido por meio dos conteúdos estudados, principal fio condutor da FECIC e demais projetos desenvolvidos 

em nosso Colégio. 
 
         Contamos com a sua presença! 

 

A Direção    


