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Comunicado Nº 15/2021 

NAP III  Ensino Fundamental  

Recife, 20 de abril de 2021.  

 
  

MOSTRAS MARISTAS 2021 
   

 

               Prezada família / Prezado(a) estudante Marista São Luís:  

 

 O contexto educativo, caracterizado pela complexidade, constitui-se de acontecimentos, 

conhecimentos, valores, saberes, princípios e sujeitos em interação, que constroem juntos suas percepções 

e concepções. Portanto, a educação se caracteriza pela inovação, pela emergência contínua de novas e 

diferentes possibilidades de significação e representação de processos acadêmicos, pastorais, culturais, 

sociais e políticos.  

Na perspectiva de contribuir, ainda mais, para a promoção da dignidade humana e na construção 

de cidadãos éticos, solidários e comprometidos com o desenvolvimento da sociedade, o Colégio Marista 

São Luís optou pela realização de um novo projeto de construção do saber, a partir deste ano, são as 

. Para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 8º ano EF), serão dois momentos ao 

longo do ano, um em cada semestre. Estas Mostras Maristas acontecerão com base nas informações a 

seguir. 

 

 

• MOSTRA MARISTA DE CONHECIMENTO, ARTE E CULTURA 

 

Área de Conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Componentes curriculares: Arte, Educação Física, Inglês, Língua Portuguesa e Produção Textual. 

Desenvolvimento das etapas do projeto: abril a junho 

Culminância do Projeto: 12 de junho de 2021 

Tema mobilizador: sta São Luís, 110 anos de arte, cultura e movimento em 

terras pernambucanas .  

Formação das equipes e divisão dos componentes curriculares:  através de sorteio e/ou organização 

dos(as) próprios(as) estudantes. 

Participação dos(as) estudantes: obrigatória. 
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• MOSTRA MARISTA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Área de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

Componente curricular: Ciências 

Desenvolvimento das etapas do projeto: junho a outubro 

Culminância do Projeto: 23 de outubro de 2021 

Tema mobilizador:   

Inspiração: Agenda 2030: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs) 

Formação das equipes e divisão dos componentes curriculares:  através de sorteio e/ou organização 

dos(as) próprios(as) estudantes. 

Participação dos(as) estudantes: obrigatória. 

 

• MOSTRA MARISTA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Áreas de Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias / Matemática e suas tecnologias. 

Componentes curriculares: Educação Patrimonial, Ensino Religioso, Ética Relacional, Geografia, 

História e Matemática.  

Desenvolvimento das etapas do projeto: junho a outubro 

Culminância do Projeto: 23 de outubro de 2021 

Tema mobilizador:   

Inspiração: Agenda 2030: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs) 

Formação das equipes e divisão dos componentes curriculares: através de sorteio e/ou organização 

dos(as) próprios(as) estudantes. 

Participação dos(as) estudantes: obrigatória. 

As Mostras Maristas serão constituídas por três fases:  

 

• Primeira  Planejamento do projeto: elaboração do problema e geração das ideias. 

• Segunda  Desenvolvimento do projeto: criação, prototipagem, testes e ajustes. 

• Terceira  Apresentação do projeto: apresentação dos resultados. 

Todas estas fases acontecerão a partir das orientações dadas nas aulas do componente curricular 

Iniciação Científica, e nos encontros com o(a) educador(a) orientador(a) de cada equipe.    
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Apresentamos, abaixo, outras informações importantes sobre as Mostras Maristas, contudo, caso 

ainda necessite de outros esclarecimentos referentes ao projeto, encaminhe sua(s) dúvida(s), através 

dos(as) educandos(as), para os(as) educadores(as) orientadores(as) dos respectivos projetos.  

  

1. Mostra Marista de Conhecimento, Arte e Cultura 

a) As apresentações das pesquisas deverão ser a partir de elementos de expressão artística, como: 

dança, música, teatro, pintura, jogos, poema, jogral, fotografia etc. 

b) A culminância do projeto acontecerá em formato de rodízio: três turmas apresentarão para as 

demais e vice-versa. 

c) Cada equipe deverá entregar ao(à) seu(sua) educador(a) orientador(a) um relatório sobre as fases 

do desenvolvimento da Mostra. 

d) A nota final do projeto será destinada aos componentes curriculares da área de Linguagens. Ela 

será somada com a nota da AV2 da 2ª Etapa letiva e dividida por dois, resultando em uma nova 

nota da AV2. 

2. Mostra Marista de Ciências, Tecnologia e Inovação / Mostra Marista de Empreendedorismo Social 

e Educação Financeira 

a) Os(as) estudantes participarão apenas de uma destas duas mostras. A definição da mostra que 

cada equipe participará será definida a partir de sorteio dos componentes curriculares. 

b) A culminância do projeto acontecerá em formato de rodízio: três turmas apresentarão para as 

demais e vice-versa. 

c) Cada equipe deverá entregar ao(à) seu(sua) educador(a) orientador(a) um relatório sobre as fases 

do desenvolvimento da Mostra. 

d) Serão critérios de avaliação destas Mostras o Projeto de pesquisa, o resumo, pôster, slides e a 

apresentação do projeto. 

e) No dia da apresentação os(as) estudantes deverão explanar o problema com clareza e postura 

científica, relevância dos objetos de conhecimentos apresentados com a exposição de argumentos 

e visão crítica.  

f) A nota final do projeto será destinada aos componentes curriculares da área de conhecimento da 

Mostra para qual a pesquisa foi desenvolvida (Ciências Humanas, Ciências da Natureza ou 

Matemática). Ela será somada com a nota da AV1 da 3ª Etapa letiva e dividida por dois, resultando 

em uma nova nota da AV1. 

3.  APOIO DA FAMÍLIA  

O apoio dos pais/responsáveis na organização e na mediação é necessário, mas solicitamos que 

tenham cuidado para não assumir o trabalho, que é de responsabilidade do grupo.    
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 ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

• Brindes: Lembramos que as equipes não poderão entregar nenhum tipo de brinde no dia da 

culminância das Mostras.  

• Maquetes: O(A) educador(a) orientador(a) definirá com o grupo sobre a necessidade de confecção 

de maquete, pois o indicado nesse tipo de trabalho é a utilização de outras estratégias 

metodológicas.  

• Dúvidas sobre o Projeto: Os(As) educandos(as) de cada grupo devem se inteirar de todos os 

detalhes do trabalho e as dúvidas devem ser sanadas pelos(as) mesmos(as) junto aos(às) 

educadores(as) orientadores(as). Dessa forma, solicitamos às famílias que estimulem os(as) 

educandos(as) a resolverem suas dúvidas e não o façam por eles(as), ajudando-os(as), assim, a 

serem protagonistas de sua aprendizagem.  

  

• A nota das Mostras será constituída da seguinte forma:  

  

MOSTRA MARISTA DE CONHECIMENTO, ARTE E CULTURA 

FASES PONTUAÇÕES  PRAZOS  

Relatório e pesquisa da Mostra  0,0 a 3,0  
12/06/2021 

Apresentação da Mostra  0,0 a 7,0  

 

MOSTRA MARISTA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO / MOSTRA MARISTA DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 

FASES PONTUAÇÕES  PRAZOS  

Projeto de Pesquisa  0,0 a 2,0  13 a 17/09/2021 

Pôster científico / Slides 0,0 a 2,0  

23/10/2021  Resumo científico  0,0 a 1,0  

Apresentação da Mostra 0,0 a 5,0  

  
               

Agradecemos desde já a sua compreensão e o seu apoio, na certeza de que esse projeto terá um 

significado especial para os(as) nossos(as) educandos(as).  

  

 

Atenciosamente,  

  
 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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