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Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA  

 
Introdução 

A Coordenação Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 02 torna pública a 
realização da Feira de Ciências – Arte – Cultura, uma das ações propostas para a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo a mobilização dos alunos da 
escola, em especial as crianças do 1º ao 5º ano e os jovens do 6º ao 9ºano, em torno de 
temas e atividades de Ciência e artes, valorizando a criatividade, a atitude científica e 
inovação, contribuindo para a popularização da ciência através da construção de 
instrumentos científicos e tecnológicos e suas aplicações. E meios de divulgação da cultura 
e arte através dos trabalhos e atividades criadas pelos alunos.  
 
Objetivos 

* Incentivar a atividade científica, através da elaboração e execução de projetos científicos, 
auxiliando, assim, na construção do conhecimento. 
* Promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva e investigativa nos 
educandos. 
* Instigar e desenvolver, nos jovens, o interesse pelas Ciências e pela Pesquisa Científica, 
despertando vocações e descobrindo novos talentos. 
* Promover a interação entre os visitantes na escola e a troca de conhecimento entre os 
educandos. 
* Proporcionar o acesso da população ao conhecimento científico e tecnológico de forma 
lúdica, criativa e interativa. 
* Adquirir novas montagens para o acervo do Ensino da Ciência, valorizando a participação 
ativa dos nossos alunos nessa construção. 
 
Inscrição 
As inscrições estarão abertas de 01 à 19 de setembro/2014 ou até completar 24 
trabalhos, para a disciplina de Ciências, na categoria Ensino Fundamental II e para as 

demais disciplinas fica a critério de cada professor e da comissão organizadora, que ficou a 
cargo da coordenação pedagógica.   
 
As inscrições deverão ser feitas pelos alunos e o professor regente, durante as aulas de 
Ciências ou as disciplinas afins e entregue no seu ato um relatório (ver modelo em anexo) 
com informações sobre o trabalho a ser apresentado, bem como uma sinopse do mesmo. 
Esse relatório deverá também ser enviado para nosso e-mail oficial do professor,  
profmariocastro@gmail.com 
O espaço e estrutura necessária para exposição dos experimentos serão de 
responsabilidade dos organizadores do evento, de cada Stand.  
 

mailto:profmariocastro@gmail.com
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Regulamento 
Para se inscrever a escola deverá observar os quesitos abaixo: 

 Os alunos envolvidos deverão estar regularmente matriculados. 

 A inscrição deverá ser realizada pelos alunos e um professor representante da sala. 

 Toda sala poderá inscrever até quatro projetos, sendo divididos por categoria, (Física 
– Química – Corpo Humano). 

 O espaço para apresentação do experimento não poderá ultrapassar a medida de 
120cm X 120cm, que são quatro mesas (escolar padrão), fornecidas pela 
organização do evento ou o mesma sala de apresentação. (layout anexo). 

 As bancadas (mesas escolares) deverão ser forradas frente e verso com material do 
grupo, na cor indicada em sorteio no dia 29 de setembro às 11h no Auditório da 
escola e será de responsabilidade do professor regente.  

 Serão montados seis espaços separados para dois para cada categoria, Física, 
Química e Corpo Humano, ambos no 1º pavilhão da escola. 

 Os trabalhos expostos deverão ser desenvolvidos pelos alunos, com ajuda de 
profissionais na execução (serralheria e marcenaria) se necessários, sendo de vital 
importância a participação e acompanhamento dos alunos envolvidos em todo o 
processo de sua construção e acabamento. 

 Os alunos disponibilizará uma relação de possíveis materiais que não existem no 
acervo da escola. Nada impede que tenha mais de um grupo desenvolvendo a 
mesma montagem, pois, serão avaliados vários aspectos na seleção do melhor 
trabalho. 

 Poderão ser desenvolvidos experimentos inovadores ou reproduções encontradas 
em literatura didático-científica, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Exatas, 
Ciências Biológicas, Arte e Cultura. 

 Os alunos monitores deverão trajar o uniforme elaborado para seu grupo. 

 Será permitido a distribuição de brindes e guloseimas ou qualquer outro tipo de 
alimento nas salas de visitação. 

 É possibilitado aos participantes o uso de folders, cartazes ou marca-páginas 
alusivas ao projeto.  

 É possibilitado aos participantes o uso de um banner ou cartaz alusivo ao projeto, 
desde que o mesmo não ultrapasse a medida de um e meio metro de altura. Esse 
banner poderá ser utilizado atrás do balcão da montagem. 

 A avaliação será feita pelo professor regente dos projetos no dia da feira. 

 Não serão permitidos os alunos dos projetos saírem do seu balcão para assistir 
outras apresentações. O lanche neste dia será de responsabilidade do aluno, bem 
como o uso de água para o consumo dos participantes. 

 
Eventualidades que porventura ocorrerem, serão resolvidas pela organização do evento. 
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Exposição 
Os trabalhos serão expostos no 1º e 2º pavilhão da escola, separando-se por categorias e 
montagens feitas um dia antes da Feira. Serão utilizadas para cada trabalho quatro mesas 
escolares providenciadas pela organização do evento. Essas mesas serão organizadas de 
forma que os alunos/monitores fiquem todos do lado interno, conforme layout. 
 
Avaliação 
Os alunos serão avaliados por três sistemas, dois obrigatório e um a critério individual de 
cada professor, sendo: 
Alunos não- participantes - Relatório dos Alunos: Os professores deverão avaliar os 

alunos por meio de um relatório especifico, elaborados e xerocados com antecedência, em 
que os alunos deverão responder e entregar na segunda-feira após o evento, relatório este 
avaliado com pontuação no máximo de 2,0 (dois) pontos para cada disciplina.  Os alunos 
deverão assinar as listas de frequência para comprovação que estava na Feira.  
O professor conselheiro deverá preencher a targeta com as notas e repassadas aos outros. 
Alunos Participantes – Avaliação Individual: Os professores conselheiros deverão avaliar 

os alunos que apresentarão com seus projetos de acordo com uma ficha de avaliação do 
grupo, será permitido usar outro critério se o professor achar necessário. A avaliação 
desses alunos terá também no máximo 2,0 (dois) pontos para cada disciplina. Os alunos 
deverão assinar as listas de frequência para comprovação que estava na Feira.  
O professor conselheiro deverá preencher a targeta com as notas e repassadas aos outros. 
Avaliação a Critério do Professor: O professor a seu critério poderá escolher uma forma 

profissional diferenciada, das quais não tenham relação direta com as descritas acima. 
Podendo fazer sua melhora adequação, como os alunos da disciplina de Ciências da 7ª e 8ª 
série terão suas notas de relatório e participação dobradas em (1,0 ponto, para relatório e 
2,0 para participação), sendo lançadas estas notas no Diário de Classe para o 4º Bimestre. 
Serão conferidas as listas de frequência para saber quem realmente frequentou a Feira. 
 
OBS: Em caso de atestado médico e outros problemas, será considerado o Regimento 
Interno das Escolas do DF, e a avaliação dos mesmos será feita a critério da coordenação 
pedagógica e direção. E repassada aos professores na coordenação coletiva. 
 
ASPECTOS CONSIDERADOS DURANTE A AVALIAÇÃO DOS PROJETOS: 
1. Conhecimento científico; 
2. Relevância social; 
3. Interatividade; 
4. Aspecto visual do trabalho; 
5. Exposição oral do aluno/monitor. 
 
P.S. A targeta será entregue e devolvida a Coordenação Pedagógica. 
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Premiação Individual para Ciências: 
 

 Certificado para os alunos que participarem do evento. 
 

 Premiação com troféus do 1º ao 3º lugar para as categorias, Física, Química e Corpo 
Humano. 

 

 Divulgação dos grupos vencedores no blog do professor. 
 

 Exposição da montagem por fotos com identificação dos grupos envolvidos, no blog 
com autorização previa dos responsáveis. OBS: O aluno que por ventura tiver a 
vontade de repassar qualquer material ao professor, deverá preencher uma ficha de 
doação do eventualmente material, obedecendo aos critérios do nosso acervo. 

 
Abertura – Encerramento 
 
A FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE - CULTURA, será aberta às 08h do dia 17 de outubro, no 
Pátio Central da escola, onde teremos uma apresentação cultural.  O encerramento da feira 
será às 11:30h, Em seguida iniciaremos as avaliações. 
 
Apuração das Notas 
 
Após a quarta- feira após o evento os professores conselheiros, começarão a correção dos 
relatórios e o repasse das notas a coordenação pedagógica. Para então o resultado e a 
colocação das notas no Diário de Classe e divulgação das mesmas aos alunos de cada 
sala. 
 
Conclusão 

 
O papel de fomentar e facilitar a compreensão das ciências no dia a dia é uma árdua tarefa 
que os Centros e Museus de Ciência possuem.   
 
Cumprindo nossa missão de promover a popularização das ciências, garantindo a 
integração entre alunos e os pais, bem como a participação direta do setor de educação na 
construção desse espaço, é que nos motiva realizar a FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE –
CULTURA, possibilitando a descoberta de novos talentos. 

 
Planaltina-DF, 01 de setembro de 2014. 

 
Coordenação Pedagógica 
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                                          Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA  
 

RESUMO DO PROJETO - MODELO 
 
Nome Completo da Escola:________________________________________________ 
Alunos:________________________________________________________________ 
Professor Responsável: __________________________________________________ 
 

CATEGORIA: __________________________________ 
Nº Alunos Envolvidos ________ 

 
NOME DO PROJETO:_____________________________________________________ 
DISCIPLINA ENVOLVIDA:__________________________________________________ 
USO DE ENERGIA ELETRICA?    Sim (  )   Não (   ) 

 
RESUMO: O texto do resumo deve ser redigido com no máximo de 20 linhas, com fonte 

padrão “Times New Roman”. (Entregar uma cópia no ato da inscrição e enviar copia para o 
e-mail do Professor). 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Planaltina-DF, ____ de _______________ 2014. 
 
_________________________________  
Assinatura do Responsável do Grupo 
P.S.: Esta sinopse será entregue no ato da inscrição 
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Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA  

 
FICHA PARA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 

 
 

TÍTULO DO PROJETO:_____________________________________________________ 
NOME DA ESCOLA:________________________________________________________ 
CATEGORIA: _____________________________________________________________ 
DISCIPLINA ENVOLVIDA:____________________________________________________ 
 

QUALIDADE DA MONTAGEM 
(Assinalar com um X o conceito que lhe parecer mais adequado em cada item analisado) 

 

Relevância do Assunto (R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

Acabamento  (R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

Criatividade  (R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

Interatividade  (R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

 
CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EXPOSITORES 

 

Os alunos demonstraram segurança 
e domínio do assunto? 

(R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

A comunicação do aluno é clara e 
objetiva? 

(R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

A linguagem científica é utilizada 
corretamente? 

(R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

O aluno demonstrou entusiasmo? 
 

(R) Ruim (B) Bom (MB) Muito Bom (E) Excelente 

 
PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS 

 
Critérios de avaliação – Feira de Ciências: Pontuação: Obs: 

1) Mérito Técnico Científico (Material, Texto, Permanência) 1 ponto  
2) Originalidade da Apresentação (Organização, Uniforme, Stand) 1 ponto  
3) Relevância do Projeto (Tempo, Cartão de Visita, Limpeza)  1 ponto  
4) Apresentação (Conteúdo, Forma, Objetividade e Clareza) 1 ponto  

 
 

_________________________________ 
Assinatura do Avaliador(a) 
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Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA  

 
RELAÇÃO DOS ALUNOS FREQUENTES  

 
TÍTULO DO PROJETO:___________________________________________________ 
NOME DOS ALUNOS:____________________________________________________ 
SÉRIE: _____________________________TURMA:____________________________ 
DISCIPLINA ENVOLVIDA:_________________________________________________ 
 

Nº: NOME DO ALUNO: SÉRIE: TURMA: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Planaltina-DF, ____ de __________________ 2014. 
P.S. Esta lista deverá ser entregue ao final da realização da Feira. 
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Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA  

 
MODELO FORMULÁRIO PARA VISITANTES 

 
NOME DO PROJETO:______________________________________________________ 
ALUNO RESPONSÁVEL: ___________________________________________________ 
PROFESSOR RESPONSÁVEL_______________________________________________ 
 

SÉRIE:________________TURMA:_______________ 
 

Nº: NOME COMPLETO: Nº: NOME COMPLETO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Planaltina-DF, _____ de ____________________2014. 
P.S. Esta lista deverá ser entregue ao final da realização da Feira. 
 



                                                                                                           

 
 

GDF -  SEE - C.R.E. PLANALTINA 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 
FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA 

 
Projeto: FEIRA DE CIÊNCIAS – ARTE – CULTURA 

 
 
LAYOUT DA FEIRA 
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Projeto:  

FEIRA DE CIÊNCIAS 

ARTE E CULTURA 
 

 

 
“17 de Outubro de 2014” 

 
 


