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1. PROJETO: “Campeonato de Pipas” 

2. PÚBLICO ALVO: Alunos e Professores da EELAS e suas famílias 

3. DURAÇÃO:  

o Início: mês de Agosto 

o Encerramento último sábado do mês de Agosto 

4. OBJETIVOS:  

 Estimular o aprendizado dos conteúdos aplicados ao tema “PIPA”; 

 Desvelar lideranças no trabalho em equipe; 

 Melhorar o relacionamento inter/intrapessoal entre professores e alunos e 

familiares; 

 Trazer a família para um evento organizado pela escola (Gestores, 

Coordenadores, Grêmio Estudantil, Professores e Alunos); 

 Resgatar a Cultura do Tema no mês do Folclore 

5. DISCIPLINA /CONTEÚDOS: 

5.1 MATEMÁTICA:  

Ângulos, Teorema de Tales e Pitágoras, Área, Perímetro, Semelhança de Figuras, 

Relações métricas no triangulo retângulo. 

5.2  LÍNGUA PORTUGUESA:  

o Do 5º ano ao 7º ano do EF 

      Livro: Caçador de Estrelas – Autor: 

o Do 8º ano do EF ao 3º ano do EM 

      - Livro / Filme: Caçador de Pipa – Autor: 

      - Ficha Bibliográfica 

      - Poemas/ Poesias/ Narrativas sobre o evento. 

5.3 EDUCAÇÃO FÍSICA:  

Movimento e Recreação, Jogos Populares. 

5.4 ARTE: 

Decoração, Cores e significados. 



5.5 CIÊNCIAS/ FÍSICA/ BIOLOGIA/ QUÍMICA: 

Equilíbrio; Vento; velocidade; Saúde Emociona; Lei de Trânsito (cerol); Acidentes 

(Pipa na laje).   

5.6 HISTÉRIA/ GEOGRAFIA/ SOCIOLOGIA/ FILOSOFIA: 

Recorte de Jornal e Revistas sobre acidentes (locais, martes, motos e cerol). 

6. PROCEDIMENTOS: 

Toda a Escola estará no Campeonato com o desenvolvimento do projeto, tanto na 

confecção das pipas, nos grupos em sala de aula e o estudo dos conteúdos relacionados; 

como também com a organização, julgamento e premiação no fechamento do evento. 

7. AVALIAÇÃO: 

Contínua durante o processo de elaboração até a sua execução. 

8. DIVULGAÇÃO: 

Registro com fotos e filmagens para jornal e revistas.  

Produção de Artigos para eventos/revistas/jornais para valorizar a Área de Educação 

9. PARCERIAS: 

o Comercio local com brindes para a premiação; 

o SABESP com água embalada e gelada para os participantes do evento; 

o PREFEITURA MUNICIPAL liberando o recinto para o evento – Beira Rio. 

o POLICIA MILITAR/CIVIL evitar cortantes, manterá harmonia na 

organização e realização do evento; 

o AMBULANCIA/SAMU de prontidão para qualquer emergência; 

o FIFE equipe de enfermagem e jornalismo 

o PIBID na organização e realização do evento. 

10. PREMIAÇÃO: 

10.1 CATEGORIAS: 

o Maior Pipa 

o Menor Pipa 

o Formato original/diferente 

o Decoração 

o Voar mais alto (quantidade de metros de linha) 

10.2 PRÊMIOS  

Os premiados serão o 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria. 

 


