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Projetos ofertados
Projetos de Artes (Hospedagem 1P e 3P, Química 1P 
e 3P e dependências em Artes)

Demais Projetos (Hospedagem 2P e 4P e 
Química 2P)

➔ A MPB e suas histórias ➔ “De olho no lance”

➔ Cultura que alimenta ➔ Desenvolvendo competências e habilidades com 
o uso dos jogos de tabuleiro

➔ IFFCENA ➔ Foguetes: o céu é o limite

➔ Percepção musical ➔ Fotografia ambiental: informação, arte e 
aprendizagem

➔ IFFCENA

➔ Observação astronômica: passado, presente e 
futuro.

➔ Violão para iniciantes

 

http://bit.ly/30B07Gq


Resumos 
dos 

projetos



Este projeto irá proporcionar aos alunos a descoberta e o 

conhecimento de obras de artistas brasileiros, enriquecendo o 

universo musical de cada um/a, possibilitando um aprofundamento 

histórico de nossa cultura.

A mpb e suas histórias - rômulo



Este projeto visa promover a reflexão sobre a relação entre a 

culinária e os aspectos sociais e culturais do universo 

latino-americano por meio da análise de filmes, de obras literárias 

e de outras expressões artísticas.

Cultura que alimenta - débora e thaís



Este projeto pretende discutir questões como “fakenews” e 
“autoverdades” à luz dos métodos de investigação da História, em 
uma perspectiva de compreensão da importância do método científico 
para analisar os acontecimentos e informações com mais rigor e com 
as ferramentas adequadas para o aguçamento do senso crítico e da 
responsabilidade social.

“De olho no lance” - Adriana peixoto



Este projeto busca disseminar o potencial dos jogos de tabuleiro, principalmente 

no ambiente escolar. Após esses anos em pandemia, acreditamos que 

necessitamos estar mais com as pessoas, principalmente com nossos amigos, 

colegas, enfim, nos divertirmos, e, ainda, aprender, desenvolvendo habilidades 

com isso. Neste projeto veremos que jogar propicia, além da diversão, o 

desenvolvimento de diversas habilidades importantes para a formação das 

pessoas.

Desenvolvendo competências e habilidades com  o 
uso de jogos de tabuleiros- leonardo andrade



O Projeto Foguetes: o céu é o limite será desenvolvido com três pilares: 

1) a possibilidade de aprofundar os estudos na Física teórica,  as Leis de 
Newton, os princípios de conservação; 2) a  possibilidade de aplicar 
conhecimentos de Física na prática com a construção de minifoguetes de 
competição; 3) desenvolver valores, como superação e autoestima. 

Aliás, o projeto  quer reforçar que não podemos desistir de nossos sonhos, 
ressaltando que, com trabalho, organização e dedicação, eles são possíveis.

Foguetes: o céu é o limite - william



Neste projeto de formação integral, a fotografia ambiental será o tema motivador 
de práticas individuais e coletivas de ensino-aprendizagem. O(A) aluno(a) 
estudará conceitos básicos de Educação Ambiental, para que possa produzir textos 
fotográficos autorais sobre questões ambientais da Região dos Lagos, 
principalmente sobre Cabo Frio - com câmera ou com telefone celular, na 
perspectiva da fotografia não profissional. Essa produção fotográfica será 
resultado de exercícios semanais, que contemplem o conhecimento básico 
ambiental e o de técnicas de fotografia desenvolvidos nos encontros.

Fotografia ambiental: informação, arte e 
aprendizagem - fábio lima



O teatro é apenas para atores e atrizes? Preciso ter “talento” para fazer teatro? Sou 

uma pessoa muito tímida, vou conseguir fazer um projeto de teatro?

Este semestre, no IFFCENA, trabalharemos com a técnica do Teatro do Oprimido, 

que ensina que o teatro é para todos e todas e que o teatro tem a capacidade de 

transformar as pessoas e o mundo ao nosso redor.

E aí? Topa embarcar nesta aventura?

Iffcena - clarice



A humanidade olha para o céu desde seus primórdios, buscando 
entender o significado do que era observado e usando esse 
conhecimento para o desenvolvimento. Atualmente mesmo que não 
seja possível ver todo o esplendor do céu noturno em grandes cidades 
é praticamente impossível não se encantar com as belas imagens 
geradas por observatórios especializados. Este projeto tem como 
objetivo levantar discussões sobre a observação astronômica ao longo 
do tempo, abordando as técnicas, equipamentos e teorias em cada 
época. 

Observação astronômica: passado, presente 
e futuro- alexandre peixoto



Desenvolver a habilidade musical através do treinamento auditivo 
e do domínio da leitura e escrita. Conhecer a teoria musical 
elementar e básica. Realizar atividades práticas através do estudo 
do ritmo, solfejo e ditado musical. Compreender o sistema tonal e 
as funções harmônicas básicas. Vivenciar os elementos da música 
através do estudo de gêneros e estilos musicais.

Percepção musical - gleris



Este projeto irá fornecer aprendizado básico de 

técnicas para o violão, utilizando o universo da 

música popular, dando autonomia aos/às 

estudantes para se desenvolverem como 

instrumentistas.
Violão para iniciantes - rômulo



Atenção ao período de 
inscrições e ao link da sua 

turma!

Agora é só escolher 
o seu projeto|!



inscrições

Link projetos de artes
https://www.even3.com.br/pdfi
2a2022/

dúvidas
Email: clarice.terra@iff.edu.br

data
De 01/08 (a partir das 18h) a 
04/08 (até às 18h)

Link outras turmas
https://www.even3.com.br/pdfi
dp22022/
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