
Exemplo de Modelo de Projeto para a 6ª Feira de Ciências da UFG/RC  

 

TÍTULO DO PROJETO (Exemplo Genérico)  

 

Professor(a) Orientador(a): Nome completo do professor - email  

Alunos(as): Nome completo do discente - email Nome completo do discente - email 

Nome completo do discente - email  

Instituição: Escola ....  

 

Introdução: Este projeto interdisciplinar, elaborado em parceria com os(as) 

professores(as) de História, Geografia, Química, Biologia, Artes e Educação Física, visa 

proporcionar descobertas sobre um dos diferentes países que compuseram a nação 

brasileira a partir da pesquisa e investigação, utilizando recursos que viabilizem a 

criação e a exposição da pesquisa na forma de estande, expondo de diferentes formas 

informações sobre países que contribuíram na formação do povo brasileiro (pastas, 

murais, maquetes, roupas típicas, culinária, artesanato, entre outros). Justificativa: A 

ideia surgiu depois que o grupo de amigos pesquisou sobre as influências desta nação no 

povo brasileiro e enxergou suas influencias localmjente. A partir de então, eles começaram 

a fazer pesquisas e criaram um sistema de dados sobre estes povos. Objetivo: Identificar 

as diferentes culturas e etnias fundamentais para a formação do povo brasileiro, com 

objetivo de resgatar, cultivar e estudar as culturas, tradições e crenças dos povos. 

Objetiva - se assim despertar nos visitantes o interesse de conhecer a cultura de uma das 

nações envolvidas para desenvolver o senso crítico em uma visão global da sociedade 

contemporânea. Para isso, estudaremos um dos países cujo povo influenciou na 

formação da cultura brasileira, descobrindo e aprendendo detalhes sobre sua história 

(trajetória histórica do país com auxílio de professores de história), bandeira, comidas 

típicas (estas serão estudadas em Biologia e Química, onde aprenderemos também a 

fazer e entender o processo; Biologia: abordagem sobre os tipos de fermentação, que 

serão observados na prática, na produção de pães, bolos, etc.; a Química contribuirá 

com informações referentes às Leis Ponderais, enfocando Lei da Conservação das 

Massas e a Lei das Proporções Constantes, relacionando diretamente com a produção 

dos alimentos; vestimentas tradicionais, músicas (auxílio do(a) profesor(a) de artes), 

esportes (auxílio do(a) professor(a) de Educação Física), curiosidades, entre outros. 

Métodologia: O grupo realizará uma grande pesquisa no que diz respeito às 



curiosidades regionais, personalidades famosas, danças típicas, roupas, costumes e as 

gostosuras que marcam a nação escolhida, além de ressaltar os representantes dessas 

comunidades que se destacaram no nosso país e até o principal projeto social 

desenvolvido pelas mesmas. Assim, serão realizadas pesquisas em livros, revistas, 

artigos e textos informativos, almanaques, internet e atlas sobre as características 

espaciais, físicas, socioeconômicas, ambientais, culturais e técnicas de um dos países 

formadores da nação brasileira. Também serão realizadas investigações em órgãos 

oficiais sobre as características citadas. Ao final, pretende-se proceder a construção de 

bandeiras, banners, cartazes usando as informações coletadas nos ambientes 

pesquisados, de forma que estes sejam expostos no estande. Resultados obtidos: 

Culminância do projeto: montar um stand do país pesquisado que deverá contemplar as 

características pesquisadas ao longo do desenvolvimento do projeto. A apresentação 

oferecerá uma visão abrangente dos aspectos mencionados de maneira que todos se 

sintam próximos desses países e de suas características. No dia de apresentação dos 

trabalhos haverá a apresentação de trajes típicos da nação representada, serão realizadas 

coreografias com danças típicas, recepção de convidados no stand com a apresentação 

de comidas típicas, apresentações da cultura e folclore. Também será apresentado um 

teatro sobre a nação estudada, além da construção de uma maquete mostrando a 

geografia do país pesquisado. Conclusão: São riquíssimas e importantes as 

contribuições dos diversos países na constituição do povo brasileiro. Por meio dessa 

apresentação constata-se que é possível amar e respeitar as diferenças de cada nação, 

oportunizando a conquista de corações que primam pelo cuidado de uma aliança entre 

os países que jamais poderia ter sido quebrada. Foi bastante importante para o grupo 

investigar um pouco mais sobre o nosso país.  

 

Palavras-chave: Palavra um; Palavra dois; Palavra três; Palavra quatro. 


