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DIRETRIZES PARA A XIV MOSTRA CIENTÍFICO-CULTURAL 
Ensino Fundamental II 

 
 

� A formação dos grupos deverá respeitar o máximo de 9 (nove) e o mínimo de 6 (seis) 

participantes, observando os critérios de organização instituídos pelo colégio. 
 

� Uma vez montados, os grupos não poderão efetuar troca de componentes. 
 

� Os grupos deverão escolher uma obra cinematográfica entre as indicadas pelos professores 

orientadores e inscrevê-la na coordenação/orientação educacional. 
  

� A escolha do orientador da pesquisa é de responsabilidade do conselho de projetos. 
 

� A nota para a mostra comporá a média final de todos os trimestres, em todas as disciplinas. 
 

� Todas as etapas da pesquisa serão pautadas nos critérios da produção científica e seguirão o 

cronograma definido pelo professor orientador/tutor. 
 

� As atividades serão entregues na secretaria pedagógica quando o grupo receberá um 

protocolo de entrega. 

 

1º TRIMESTRE 
ESCOLHA DA OBRA CINEMATOGRÁFICA E ENTREGA DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO 

 

Até dia 10/03/17 – Inscrição da obra cinematográfica escolhida pelo grupo (coordenadora 

pedagógica e orientadora educacional).  

 

17/04/17 – Entrega da primeira fase do projeto (definido pelo professor orientador/tutor), na 

secretaria da escola, até às 18 horas. 

 



 

2º TRIMESTRE 
PESQUISA E EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

14/08/17 – Entrega da pesquisa desenvolvida ao longo do 2º trimestre, na secretaria da escola, 

até às 18 horas, para análise e avaliação do orientador/tutor. O formato do texto deverá respeitar 

as orientações recebidas. 

 

 

3º TRIMESTRE 
LAYOUT E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO 

 

29/09/17 – Entrega do aprofundamento da pesquisa, conclusão e layout do trabalho a ser 

exposto, com explicação detalhada sobre o que acontecerá nos dias da exposição (10 e 11 de 

novembro), na secretaria da escola, até às 18 horas. 

 

Outubro/2017 – Orientação e ajustes sobre a pesquisa e layout, cronograma de apresentação e 

horários. 

 

10/11/17 e 11/11/17 – Apresentação dos resultados da pesquisa na Mostra Científico-cultural. 

 

 

 

Obs: O projeto da Mostra Científico-cultural está sob a responsabilidade do Conselho de 

professores orientadores, por este motivo, qualquer alteração no cronograma/orientação dos 

trabalhos será decidida por seus membros. 
 


