
AS INSCRIÇÕES  
PARA O INTERCÂMBIO ESTÃO ABERTAS.  

NÃO FIQUE FORA DESSA!  
  

 

 

 
FAÇA O SEU VÍDEO DE ACORDO COM O REGULAMENTO, 

FEITO ISSO, ELE DEVERÁ SER POSTADO NO YOUTUBE. ENVIE O 
LINK PARA O E-MAIL: camila@maestroassessoria.com.br 

 

Até o dia 15/09.  
Aguardamos a sua produção! 

 
 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE: 

http://maestroassessoria.com.br/projetoconexoes/participar.php 
 

 



Estudantes que tenham interesse em participar do nosso concurso: 

- Você tem que estar cursando o Ensino Médio regularmente. 

- A seleção será por meio de um vídeo que deve ter no mínimo 3 mim, 

e deve conter: 

 - Seu depoimento sobre o Projeto na sua escola, relatando quais as 

mudanças e a dinâmica em sala de aula. 

- Entrevista com alguns de seus professores, relatando o que a sala 

trouxe de diferencial para a suas aulas e o que mais chamou a sua 

atenção. 

- Depoimento de algum membro da sua família, expondo o seu ponto 

de vista sobre a implementação do Projeto Conexões na sua escola. 

- Um relato de algum colega, amigo, irmão, vizinho que estude em 

um outro colégio, expondo o seu ponto de vista sobre a 

implementação do projeto na sala de aula. 

- No final de todos os relatos, você deverá sintetizar o que foi 

mencionado nos vídeos, levantando os pontos fracos e fortes do 

projeto, podendo citar sugestões para uma nova ação na sua escola. 

Para mais informações acesse o nosso site: 

http://maestroassessoria.com.br/projetoconexoes/participar.php 

http://maestroassessoria.com.br/projetoconexoes/participar.php


Alguns trechos do depoimento sobre o Intercâmbio, 

segunda a vivência Paula Vivas.   

   “A experiência passada é indescritível, mas mesmo assim 
vou tentar contar um pouco sobre como foi uma semana 

em um lugar nunca antes ido e com pessoas que conheci 
no avião” (SIC).  
    “Acredito que o primeiro contato é o mais emocionante, 
aquele que você conhece todos e vê com quem mais se 
identifica. Aconteceu no avião mesmo e dali em diante tive 

a certeza que seria uma semana inesquecível” (SIC). 

     “Ao decorrer da semana fomos criando mais e mais 

laços, na ida pra escola de ônibus ou metrô (que até hoje 
acho que é um trem), nos passeios à tarde, nas refeições. 
Ter todos tão juntos me fez sentir em casa...” (SIC).  

   “Participar da escola foi incrível pra mim, fiz amigos que 
tenho contato ate hoje. Foi ótimo aprender e ver a 
diferença das aulas, do sotaque, das gírias. Sinto que cada 
pessoa me passou uma sabedoria a mais, nas três escolas, 
de POA, de Estrela e de Caxias” (SIC).  

 E é esse meu depoimento! Sou Paula Guimarães Vivas, 
estudante do 2ºEM, da escola CIAC Raymundo Andrade, .  

Colégio CIAC- Cachoeiro do Itapemirim/ES 
  escolhida para participar do primeiro Intercâmbio Escolar 

do Projeto Conexões.   



 
 

   “Bom... Vou falar um pouco sobre nosso intercambio, 08:45 foi a 

hora do voo, antes disso, eu e a Paula nos despedimos de nossos 

pais no aeroporto, entramos no avião e esperamos a 

decolagem. O avião decolou e no caminho teve de fazer 

conexão com São Paulo onde nos encontramos com equipe da 

Maestro. Durante a conexão pude me sentar do lado da Paula, e 

fomos conversando até chegar lá” (SIC).  

 

   “Ao segundo dia nos levantamos, isso foi em torno de 5 horas 

da manhã, viajamos até a cidade de Estrela para montar a sala 

em uma escola de lá, esta levou apenas um dia, mas foi o dia 

todo trabalhando na sala. 

Esta escola era infantil então a gente via crianças o tempo todo, 

elas passavam e olhavam a sala, pareciam estar curiosos quanto 

ao que estávamos fazendo, neste dia comemos na escola onde 

parte do alimento era produzido lá mesmo e era muito bom por 

sinal, também foi nos dado chimarrão, eu nunca tinha tomado 

mas gostei bastante, inclusive a cuia e todo o restante das coisas 

para continuar tomando aqui em casa” (SIC).  

Alguns trechos do depoimento sobre o 

Intercâmbio, segundo a vivência David Michael.    
 

E é esse meu depoimento! Sou David Michael, estudante 
do 3ºEM, da escola Linus Pauling Laranjeiras/ES 

  escolhido para participar do primeiro Intercâmbio Escolar 
do Projeto Conexões.  


