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COLÉGIO MÓDULO CULTURAL – OBJETIVO  

JUAZEIRO - CE 

 

EDITAL Nº 06/2019 - VI EXPOBJETIVO – FEIRA DE CIÊNCIAS E ARTE  

 

30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 O Colégio Objetivo, situado na cidade de Juazeiro do Norte-CE, divulga junto à Secretaria de 

Educação do Município, a VI Feira Escolar de Ciências e Arte, Projeto Científico elaborado pela 

Coordenação de Olimpíadas e Projetos - NEO, junto com as Coordenações Pedagógicas e de Área. 

 

TEMA: Volta ao mundo em 3 dias. 

LEMA: Conhecendo o mundo através das diferenças. 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO “VI EXPOBJETIVO - FEIRA DE CIÊNCIAS E 

ARTE” 

 

1- Abrangência 

 

 A VI Feira escolar EXPOBJETIVO envolverá gestores, professores, alunos e toda comunidade 

escolar do Colégio Objetivo e da cidade de Juazeiro do Norte.  

 

2- Participação 

 

 Poderão participar todos os alunos que estiverem inscritos de acordo com as categorias propostas 

neste projeto, que tenham de um a dois professores orientadores e, no máximo, trinta estudantes por 

trabalho. 

 

 

2- DOS OBJETIVOS DO EVENTO 

 

 Mobilizar os alunos valorizando o conhecimento científico e interdisciplinar.  

 Desenvolver a prática de investigação e busca de informações. 

 Orientar o aluno para o estabelecimento de um plano de implementação, por meio das ações e 

estratégias. 

 Motivar o grupo de docentes e discentes nas ações de gerenciamento do evento, com organização, 

dinamismo e capacidade para despertar a atenção e o reconhecimento da comunidade escolar. 

 Criar condições para o grupo utilizar o senso crítico e o perfil avaliativo, estabelecimento de um 

diagnóstico dos trabalhos propostos e desenvolvidos na VI Feira de Ciências e Arte. 

 Incentivar a solidariedade no âmbito da sustentabilidade. 
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3- DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

PERÍODO ATIVIDADE 

16 de setembro Escala de apresentações dos projetos na Coordenação do NEO 

02 de agosto a 10 de 

setembro 

Entrega dos projetos inscritos 

02 de agosto a 25 de 

setembro 

Desenvolvimento dos projetos 

30 de setembro a 04 de 

outubro 

      Feira Escolar de Ciências e Arte 

Local: Colégio Objetivo Juazeiro 

 

 
PROGRAMAÇÃO: 

DATA HORÁRIO/EVENTO OBSERVAÇÕES PONTUAÇÃO 

10/09 - Terça- feira Entrega do projeto escrito.  
O trabalho deverá seguir as 
normas do edital.

0,5 ponto 

30/09 - Segunda-feira 
  Abertura 
Montagem dos Stands 

7h às 12h30 (manhã) 

 
********** 

7h30 - Assinatura da frequência; 

 
Montagem dos Stands

 

 Montagem dos Stands14h às 18h (tarde) 

01/10 – Terça-feira                      
Colégio Objetivo 
 
  Exposição 

 
Abertura para visitação dos 
stands. 
 
8h às 12h (manhã) 

Todos os alunos deverão estar 
preparados para a apresentação 
dos trabalhos, bem como as 
provas e tarefas da feira de 
acordo com a divisão feita pelos 
professores e a organização. 

6,0 pontos 



14h às 18h (tarde) 
 

02/10 – Quarta-feira 8h às 12h (manhã) A doação de sangue poderá 
ocorrer na escola ou em qualquer 
HEMOCE, desde que seja 
apresentado o comprovante até a 
data estabelecida do dia “D” 
03/10. 

1,5 pontos 

  Exposição 14h às 18h (tarde) 

  Doação Visitação dos stands. 

  HEMOCE 

03/10 – Quinta-feira 8h às 12h (manhã) 
Recebimento das doações até às 
12h. 

2,0 pontos   Exposição 14h às 18h (tarde) 
Todas as equipes terão que trazer 
15 brinquedos, 15 roupas usadas. 

  Ação social Arrecadação de doações 
OBS.: Cada aluno terá que doar 1 
kg de alimento. 

04/10 – Sexta-feira 
8h às 12h (manhã) - 
desmontagem dos Stands 

Entrega de premiação ************ 
 Encerramento e 
organização das salas

14h30 (tarde) - encerramento 

05/10 – Sábado Organização da escola     
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OBS : A ATRIBUIÇÃO DOS 6,0 PONTOS DO TRABALHO ESTÁ CONDICIONADA A ENTREGA 

DA SALA ORGANIZADA, PODENDO A EQUIPE SER PENALIZADA COM A PERDA DE 

PONTOS. 

 

4- DAS MODALIDADES 

 

 O projeto poderá ser do tipo: científico (o aluno deverá desenvolver uma pesquisa e apresentar os 

resultados de forma escrita e oral conforme o cronograma). 

 Só serão aceitos PROJETOS EM GRUPOS. 

 Os projetos em grupo não poderão exceder a 30 (trinta) alunos. 

 Todos os projetos deverão ter a participação de 1 (um) e/ou 2 (dois) professor (es) orientador (es). 

 Um professor poderá orientar até 2 projetos. 

 

 

5- DA INSCRIÇÃO 

 

 A inscrição do projeto deverá ser feita no NEO, de acordo com a data do cronograma. 

 O projeto deverá ser entregue em via digitada, seguindo a formatação de Trabalho Científico de 
acordo com a data do Cronograma. 

 

6- DO PROJETO ESCRITO (Cultural ou Científico) 

Capa; 

Título; 

Autores; 

Resumo; 

Introdução; 

Metodologia; 

Objetivo Geral; 

Objetivos Específicos; 

Resultados; 

Considerações finais; 

Palavras-chave; 

Referências bibliográficas; 

E-mail para contato. 

 

7- DA SELEÇÃO 

 

 Caberá à COMISSÃO AVALIADORA seguir os critérios determinados neste regulamento.  

Obs.: Os projetos inscritos que ainda apresentarem irregularidades técnicas na formatação 

dos dados, na composição dos resultados ou qualquer outro item regulamentado pelo evento, 

poderão ser desclassificados. Os projetos deverão ser originais, não serão aceitos projetos 

que não sejam desenvolvidos pelos alunos.  
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8- DAS CATEGORIAS 

 

  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Educação 

Física, Arte, Informática e Robótica.      

  Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Química, Física. 

  Matemática e suas Tecnologias: Matemática.      

  Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Sociologia, Filosofia.           

 

 

9- DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO                                          

 

 a) Criatividade e Inovação                            20% 

 b) Conhecimento científico do problema abordado               20% 

 c) Metodologia científica                                       20% 

 d) Profundidade na pesquisa                            10% 

 e) Clareza e objetividade na apresentação do trabalho                    20% 

 f) Ilustrações e complementos                          10% 

 

 

10- DA AVALIAÇÃO 

 

 Cada Projeto será avaliado por, no mínimo, 02 (dois) avaliadores, que poderão ou não se 
identificar. 

 Pelo menos cinco dos alunos expositores deverão permanecer sempre juntos no stand. 

 A avaliação dos projetos ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2019, de acordo com os 

horários definidos anteriormente. 

 As decisões dos avaliadores são irrecorríveis. 

 

11- DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS PROJETOS (apenas para trabalho científico) 

 

 Todos os projetos vencedores receberão certificados. 

 Os projetos classificados em: 

 1ºs Lugares - receberão troféu e certificado para seus componentes.  

 2ºs Lugares - receberão troféu e certificado para seus componentes.  

 3ºs Lugares - receberão troféu e certificado para seus componentes. 

Os casos omissos sobre AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO serão resolvidos 

pela Comissão Coordenadora da VI EXPOBJETIVO da referida Instituição. 

 

 

_____________________________________               ____________________________________ 

Ana Cláudia Ribeiro Soares                                        Maricélia Silva Santos 

             Mantenedora                                                 Assessora Administrativa 

             Diretora Administrativa                            Coordenadora de Olimpíada e Projetos 

 

Juazeiro do Norte - CE, 02 de agosto de 2019. 


