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A Multifeira é um projeto de pesquisa com o objetivo de instigar os alunos a curiosidade, busca
do conhecimento e criatividade para que seja apresentado ao público. A temática deste ano
é "A curiosidade tem a sua própria razão de existir", e este projeto apresenta-se em duas
etapas. Este trabalho apresenta como tema TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade), apresentando o seguinte problema: Como uma pessoa portadora do TDAH
se sente perante a visão da sociedade? Como objetivo, este trabalho irá demonstrar que uma
pessoa com TDAH consegue ter o mesmo rendimento que uma pessoa sem esse transtorno,
porém pode levar mais tempo. Os objetivos específicos são: identificar os sintomas e com
isso ter um diagnostico mais preciso, mostrar quais são os fatores que causam o TDAH e
identificar as formas de prevenção.A pesquisa realizada neste projeto é explicativa, pois busca
compreensão. É classificada como pesquisa bibliográfica, feita pela pesquisa em livros ou
documentos escritos. Na metodologia foi usado o modo Hipotético-dedutivo, onde é proposto
uma hipótese e parte por meio da dedução para sua confirmação ou não. Conclui-se com
este trabalhgo que a pessoa com TDAH, pode ter o mesmo rendimento que uma pessoa sem
o transtorno, porém pode levar mais tempo, é necessário tratamento adequado, escolhemos
esse assunto pois é pouco falado e as pessoas acham que a criança é "burra" ou até "maleducada". Queremos espalhar mais conhecimento para que as pessoas possam tirar suas
dúvidas.
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