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Brasília, 20 de abril de 2021. 

Prezada família,   

No dia 12/6/2021, sábado, das 9h às 11h, na unidade 912 Sul, realizaremos a live da Feira Medieval, 
evento que envolve alunos e professores do 7° ano do Ensino Fundamental. A comunidade escolar poderá 
assistir à transmissão ao vivo, no canal oficial do Sigma no YouTube. 

O principal objetivo da Feira Medieval é proporcionar aos alunos melhor compreensão da sociedade 
ocidental, por meio de pesquisas e de apresentações que abordem a política, a economia, a cultura, a 
religiosidade, o cotidiano, a saúde e a ocupação do espaço durante a Idade Média. Para essas 
apresentações, realizadas por grupos de alunos, serão utilizados recursos variados, como maquetes, 
cartazes, cenários, caracterizações e dramatizações. 

A fim de orientar a pesquisa e a preparação dos grupos, os alunos serão atendidos pelo professor 
de História e de Educação Artística. A professora de Educação Artística estará disponível para orientar 
todos os grupos em relação à confecção de material ilustrativo e/ou cênico a ser usado na apresentação. 

Para que essa orientação ocorra de forma adequada, contamos com a sua colaboração, pois, além 
do acompanhamento feito aos grupos em sala, os alunos farão a pesquisa em casa e gostaríamos de contar 
com a supervisão da família. 

Vale lembrar que, provavelmente, os grupos farão outros encontros para, por exemplo, realizar 
pesquisas, ensaios ou confeccionar o trabalho escrito e a edição do vídeo, em dias, horários e locais 
estabelecidos por eles, sem a interferência nem a presença do professor. Não esquecendo que toda a 
atividade deverá ser realizada de forma virtual obedecendo as normas de distanciamento social.   

O grupo será avaliado pelo professor-orientador pela apresentação, em horário de aula, na semana 
de 24 a 28/5.  A nota total obtida para a disciplina de História será composta da seguinte forma - 50% na 
elaboração do trabalho escrito e 50% na elaboração e participação do vídeo. Essa nota corresponderá a 
60% da média do 2°período em História, substituindo a avaliação discursiva. Lembrando que essa nota da 
Feira Medieval também comporá a média de Arte, valerá 25% da média do 2º período. 

A conclusão dos trabalhos se dará com a apresentação dos grupos no dia da Feira Medieval, com 
dramatizações, caracterização da época, material ilustrativo ou cênico. 

Para mais esclarecimento sobre as orientações, acesse o link: http://bit.ly/Orientacoe_Seminario 

Atenciosamente, 

Organização da Feira Medieval 
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