
PROJETO: “NOSSA CIDADE, NOSSA CASA!” 

 

Aniversário de Iturama - 23/08/2021 

Ensino Fundamental - 6ºano ao 9º ano 
 

Turno – Matutino 

1º horário – Turmas: 801(Eleuzinar), 701(Fabiana), 601(Rosimeire) 

2º horário – Turmas: 902(Eleuzinar), 601(Fabiana), 602(Rosimeire) 

3º horário – Turmas: 901(Eleuzinar), 602(Fabiana) 

 

Turno – Vespertino 

1º horário – Turmas: 903(Eleuzinar), 604(Fabiana) 

2º horário – Turmas: 803(Eleuzinar), 704(Fabiana) 

3º horário – Turmas: 603(Fabiana) e 703(Eleuzinar) 



Justificativa: Para percebemos a relação entre nossas vidas e os conhecimentos 

passados e distantes retratados sobre a história de Iturama e somos o sujeito histórico. 

 

Objetivo: Conhecer a história local e analisar o passado da cidade para compreender a 

cultura e identidade dos habitantes, identificando costumes, seu modo de vida, as 

relações de trabalho, as dificuldades do cotidiano dentre outros aspectos da história 

do município. 
 

Introdução – Eleuzinar 

Hoje, aniversário de Iturama, vinte e três de agosto. 

Neste ano, Iturama comemora 73 anos de emancipação política. 

Para conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, estamos fazendo parte do 

Projeto: “Nossa Cidade, Nossa Casa!”. 
 

 O desenvolvimento será através do Aplicativo Google Meet Meet  

 

Desenvolvimento e apresentação: Fabiana 

1º Momento: Abertura  

 Video sobre Iturama - passado e presente. 

 

2º Momento: Letra do Hino à Iturama 

 Passar o vídeo para o aluno visualizar e vamos cantar juntos com os alunos. 

 

3º Momento: Texto: Pérola do Pontal 

 Interpretação do texto e criação de paródias. 

Obs: Explicação da elaboração e execução da paródia. 
 

Conclusão: Devemos valorizar o lugar onde vivemos, pois temos a nossa cultura, 

ideologia, identidade, estruturas sociais e relações de poder da história local. 

Todas as turmas atendidas:  Séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) 
 

Equipe Responsáveis: 

Fabiana Leal da Costa Tristão - Google Forms e Apresentação 

Eleuzinar Madalena Ferreira - Post 

Rosimeire Fortunato Paula Menezes – Recados para WhatsApp 

Coordenador: Vitor 



Anexos: 

Reunião para alinhar a apresentação e conteúdo. 
 

 

 

 

 



Para postar nos grupos de cada sala – WhatsApp 

 

23/08/2021 - Segunda -feira 

Hoje, aniversário de Iturama, vinte e três de agosto. 

Neste ano, Iturama comemora 73 anos de emancipação política. 

Para conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, estamos fazendo parte do Projeto: 

“Nossa Cidade, Nossa Casa!”. 

📝Roteiro do Dia 

1º Momento: Abertura  

📲Reunião no GOOGLE MEET.  

 Video sobre Iturama - passado e presente. 

 

2º Momento: Letra do Hino à Iturama 

 Passar o vídeo para o aluno visualizar e vamos cantar juntos com os alunos. 

 

3º Momento: Texto: Pérola do Pontal 

 Interpretação do texto e criação de paródias. 

👋🏻 Participem! 

🙌🏻 Aguardamos vocês. 

”Ser Estudante é partipar como cidadão!.” 

 

 



 

 

 

 

 

 



Turno Vespertino 

Convidada especial: Professora – Anesilda Lima Rodrigues 

Contribuiu com explicação dos patrimônios culturais tombados, como Bens Materiais e 

Bens Imateriais. 

 

 

 

 

                          



 

              

 

                                                    

 

 

 



 

 

             

 

                                                             

 



 

 

 

 

 

”Ser Estudante é partipar como cidadão!.” 

 

23 de Agosto/2021 

 

Iturama - MG 



 


