OFÍCIO CIRCULAR INTERNO nº 21/2021

Teresina, 05 de outubro de 2021.

ASSUNTO: Feira do Piauí
Data: 30 de Outubro – 8h as 11h – Prédio 2
AOS: Pais e Alunos
DA: Direção Geral e Assessoria Pedagógica

“Somente é grande o que se faz com grande amor”.
Savina Petrilli

Em comemoração ao dia do Piauí, realizaremos uma Feira Multidisciplinar, onde nossos alunos e equipe
escolar demonstrarão o amplo conhecimento construído em sala de aula.
Nossos alunos de Ensino Fundamental II e Médio, sob orientação dos nossos professores, desenvolverão
Projetos Interdisciplinares, com exposições, palestras, discussões e debates sobre os temas abaixo, em meio à
realização da Feira do Piauí.
O presente projeto visa ajudar no trabalho de conscientização dos nossos alunos em relação à preservação da
cultura piauiense, mostrando suas riquezas, valores e um resgate da história do nosso Estado.
Conscientes do nosso compromisso com toda comunidade escolar, o Colégio Madre Savina proporciona
eventos culturais e pedagógicos que enriquecem o currículo escolar e o repertório de aprendizagens de nossos
educandos.
Nossa Escola, como espaço formador e de consolidação de múltiplos saberes, propõe anualmente em seu
calendário, atividades que ampliam horizontes para o desenvolvimento cognitivo e sócio e afetivo.
Convidamos os Senhores Pais e demais familiares para se fazerem presentes em nosso evento, no entanto,
para que não haja aglomeração, serão permitidos apenas 02 (dois) acompanhantes por aluno.
Seguem abaixo os temas e as turmas que irão se apresentar.
6ºAxB

Cultura Piauiense: Danças e Comidas Típicas

7ºAxB

Artesanato e Religiosidade Piauiense

8ºAxB

Turismo Piauiense

9ºAxB

Geografia do Piauí: Vegetação e Hidrografia

1ªAxB

História do Piauí

2ªAxB

Literatura Piauiense

Ressaltamos que a escola não exige qualquer tipo de investimento financeiro, taxas e etc. Portanto, os próprios
alunos deverão se engajar na realização dos seus projetos, sendo autorizadas rifas, cofres, entre outros.
Como forma de incentivo e reconhecimento, os alunos que participarem do referido projeto terão 2,0 pontos
extras nas múltiplas disciplinas em curso da referida série/ano.
Contamos com o apoio e parceria dos Senhores Pais e Mães, incentivando seus filhos a participarem desse
evento tão significativo e indispensável ao desenvolvimento pedagógico.
Atenciosamente,
Direção Geral e Assessoria Pedagógica
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