PROJETO INTERSÉRIES 2018
Professores Responsáveis: Denise Lenz, Jeferson Jahn
1 TEMA: COPA DO MUNDO
Aproveitando o momento em que o Mundo se prepara para a realização de
mais uma Copa do Mundo de Futebol, envolvendo grandes seleções que irão
representar seus Países em busca de mais um título, a FEMA traz para sua
realidade as diversas culturas mundiais através de pesquisas divididas entre as
turmas envolvidas, aonde as mesmas serão representadas pelas turmas da escola
nos jogos interseries.
Data de realização dos jogos interseries: 04,05, 06, 07 de julho de 2018.
Local: Quadra de esportes do SESC e Ginásio Liminha.
Valor individual por aluno e por modalidade: R$ 5,00
Modalidades: Voleibol, Futsal, Handebol, Basquetebol, Caçador, Xadrez , PinguePongue e truco.

2 PÚBLICO ALVO: 5º, 6º A e B, 7º, 8º, 9º A e B anos do Ensino Fundamental e 1º
A e B, 2º A e B e 3º anos do Ensino Médio.

3 SELEÇÕES ENVOLVIDAS: Japão, Rússia, México, Alemanha, Argentina,
França, Uruguai, Coréia do Sul, Portugal, Espanha, Inglaterra e Brasil.

4 OBJETIVO GERAL
Estudo da realidade de cada País citado no ítem 3, envolvendo sua cultura,
Músicas Típicas, Danças.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Proporcionar um espaço de ampliação de conhecimentos gerais sobre algumas
culturas, em que se conheça a diversidade cultural e reconhecer sua contribuição no
processo de constituição da nossa identidade.
- Desenvolver o senso de cooperação entre as pessoas.
- Adquirir conhecimentos sobre costumes, tradições e culturas variadas.

- Proporcionar momentos de confraternização entre diferentes grupos culturais,
utilizando a dança e músicas típicas.

6 METODOLOGIA
- Lançamento do Projeto: Segunda Feira dia 02 de abril, será o lançamento do
projeto, onde cada turma tomará conhecimento de sua seleção e autorização para
confecção da camiseta e bandeira que representará sua seleção.
- Tarefas a serem cumpridas: Cada turma será responsável pelos seguintes itens:
* Escolher na turma representantes para mais belo e mais bela atleta.
* Confecção de Camiseta representando sua seleção. (Essa camiseta servirá como
uniforme apenas no turno da tarde).
* Elaborar um Grito de Guerra para tua turma.
* Passeio ciclístico.
* Escolha da mais bela e belo atleta.
* Cada turma será responsável por divulgar em um mural da escola as principais
notícias de sua seleção com relação à preparação e envolvimento com a Copa do
Mundo bem como com notícias sobre cultura e principais curiosidades relacionadas
ao seu País.
A sequência de datas para o Mural por turma é a seguinte:
5º Ano: 18/06/2018
6º Ano A: 30/04/2018
6º Ano B: 02/07/2018
7º Ano: 14/05/2018
8º Ano: 28/05/2018
9º Ano A: 11/06/2018
9º Ano B: 16/04/2018
1º ano A: 21/05/2018
1º Ano B: 25/06/2018
2º Ano A: 23/04/2018
2º Ano B: 04/06/2018
3º Ano: 07/05/2018

7 AVALIAÇÃO
Itens que serão avaliados:
* Frequência(Será calculada a média aritmética da presença dos alunos nos dias
dos jogos, em que a maior média receberá 10 pontos , a segunda maior 9,5 pontos,
a terceira maior 9,0 pontos e, assim, sucessivamente, até a pontuação de 7 pontos.)
* Grito de Guerra
* Passeio ciclístico ( não foi realizado devido ao mau tempo)
* Mural(Cultura do País, Curiosidades sobre o País e as principais notícias da
seleção com relação a Copa do Mundo 2018)
* Melhor torcida. (Educação, limpeza do local... )
Obs: Todos os itens serão avaliados por uma equipe determinada pela Direção da
escola .
8 SELEÇÕES E TURMAS RESPECTIVAMENTE
5º Ano: Espanha
6º Ano A: México
6º Ano B: Brasil
7º Ano: Argentina
8º Ano: Uruguai
9º Ano A: Portugal
9º Ano B: Japão
1º ano A: França
1º Ano B: Inglaterra
2º Ano A: Rússia
2º Ano B: Coréia do Sul
3º Ano: Alemanha
9 PREMIAÇÃO DAS INTERSÉRIES
A premiação dos jogos Interseries 2018 será a seguinte:
- Medalhas para 1º e 2º lugar de cada modalidade e categoria.
- A Melhor torcida ganhará Cachorro Quente e Refrigerante na escola em uma data
a ser combinada.

