CONEXÃO CRIATIVA
2015
“Conhecendo a mim, ao mundo e ao outro.”
UM EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.
Conexão Criativa é um evento
CULTURAL E ESPORTIVO e tem como
objetivo fomentar a criatividade e a
interação entre a comunidade escolar
ampliando os processos de aprendizagem
e na sua essência possibilitar que todos
conheçam e vivenciem novas realidades,
partilhem saberes pedagógicos que
fornecerá o desenvolvimento do ser
humano nas relações intra e interpessoais
no ambiente escolar e também fora dele,
com oportunidades de realizar vivencias
teóricas e práticas que lhes permitirão
uma imersão dialógica e reflexiva em
contextos multidisci-plinares.
Este ano teremos a parceria dos
Aventureiros da Bahia, SENAI, HEMOBA,
ESCOLAS UNO, UNO INTERNACIONAL,
PROFESSORES, FAMILIARES E ALUNOS que
serão fundamentais para as realizações das atividades pedagógicas.
O evento será dividido em três etapas sendo setembro a I Etapa, outubro e Novembro a II Etapa . Para que esse
evento seja um sucesso durante o no mês de setembro, os alunos deverão se apropriar dos conteúdos da II etapa peso
2,0 (por disciplina), iniciar as leituras, assistir vídeos e fazer a leituras dos links indicados no para saber mais e realizar as
atividades que constam na plataforma, módulos e caderno diariamente comprovando a eficácia de rotina de estudo.
As atividades da gincana serão realizadas através de dinâmicas, dramatizações, vídeos e áudios, produções textuais e
outros que envolvam (OBM, Atualidades, Enciclopédia digital, Avalia e Lexium),seguindo as tarefas entregues as
equipes.
Pontuação extra:
1º lugar – 2,0
2º lugar – 1,5
3º lugar – 1,0
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Mês de setembro - Fazer as atividades individuais em classe, de casa e atividades em grupo seguindo cronograma para
a realização da I Etapas de Desafios.
Mês de outubro – As realizações das tarefas da II etapa incluindo atividades
no acampamento RS Espaço e Eventos ,localizado após a entrada de São
José,BR Norte,próximo a Fundação Bradesco.
Mês de novembro - Fazer as atividades individuais em classe, de casa e
atividades em grupo seguindo cronograma feito para continuação da
realização da II etapa, incluido o Festival .

SOBRE O ACAMPAMENTO EM OUTUBRO
Nos dias 22/10 (quinta-feira) teremos aula das 7h10min às 12h30min. Os
alunos deverão trazer as mochilas arrumadas. ÀS 12h40min faremos o
traslado de ônibus até o Espaço RS Eventos. Onde iremos almoçar e fazer as
acomodações, sendo distribuídos os alunos em quarto coletivo, em alas
separadas masculinas e femininas.
* Os alunos que não desejarem dormir no acampamento RS Eventos, poderão
retornar as suas residências às 18:00h, e no dia seguinte às 08:00h arcando
com as despesas da van que estará a disposição no local até a escola. Custo
do translado RS Eventos -Escola X Escola – RS Eventos R$ 15,00.
- Dia 23/10 (sexta-feira) – Após o café da manhã teremos as tarefas
pedagógicas da gincana e atividades de lazer até às 17:00h. Às 17h30min
retornaremos para a escola.
O que levar:
- Repelente / - Lençol / - Protetor Solar /
- Lanche / - Material de higiene pessoal / Roupa
de banho.
Despesas:
Acampamento + ônibus e Aventureiras da Bahia
– R$ 160,00 que deverá ser pago até o dia 10 de outubro à vista ou até dia 30
de setembro no cartão de crédito. Esse valor não inclui almoço, lanche e
jantar, que serão cobrados separadamente – R$ 10,00 (almoço ou jantar –
carne, arroz e farofa) / R$ 6,50 (lanche – Pizza, Misto ou cachorro-quente +
Copo de refrigerante ou suco).
- Não haverá despesas de camisa, decoração de stands e coreógrafos.
O regulamento da Gincana e as etapas estão disponíveis na plataforma
UNOI.
Os alunos serão acompanhados pelos Diretores, Equipe de apoio, enfermeira,
equipe da Empresa Aventureiros da Bahia e alguns Professores.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
O aluno ____________________________________________________ série: __________está autorizado a participar
do evento Conexão Criativa (Gincana Escolar).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
Autorizo o(a) aluno(a) _____________________________________ __________________ série: _________, a
participar da Conexão Criativa no Acampamento RS Eventos a ser realizado no dia 22 e 23 de Outubro de 2015.
* O aluno poderá dormir no acampamento em dormitório Local? (
* O aluno levará barraca de camping? ( ) sim
( ) não

) sim

(

) não

_______________________________________
Nome completo do responsável
Telefones para contato: _________________________________________________________________
Plano de saúde________________________________________________________________________
Enviar xerox do cartão do plano de saúde.

