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São Paulo, 17 de setembro de 2018. 
 
 

REGULAMENTO DA FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

Aos Professores e Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio. 

 

A Feira de Ciências 2018, do Liceu Pasteur, tem por objetivo desenvolver a capacidade de pesquisa e 

a conscientização da importância das Ciências. 

 
                   Normas e Diretrizes 

I - Local e data. 

      Local: Dependências do Liceu Pasteur. 
      Data: 20 de outubro, sábado letivo. 
      Horário: das 09h00 às 14h00. 
 
 

II - Participação. 

Os alunos nas apresentações: 

 Não poderão expor os trabalhos em cartolina e isopor, tampouco  fazer leitura de textos. 

 Poderão produzir painéis, usar vídeos, documentários, montagem de filmes e maquetes, mas tudo 

deverá ser acompanhado de explicações orais, que deverão ser feitas, exclusivamente, pelos alunos. 

 Durante a apresentação dos trabalhos não será permitida a interferência de terceiros. 

 Será terminantemente proibido utilizar pregos, cola quente, dupla face, fita adesiva, massa ou outros 

materiais que danifiquem o patrimônio da escola. Só será permitido o uso de fita crepe. 

 

III - Postura dos Participantes  
 

1- É dever  dos  participantes: 

 evitar  barulho excessivo; 

 observar a  boa educação;  

 evitar a presença de pessoas não ligadas ao trabalho, nos espaços de apresentação; 

 não abandonar o local durante o seu turno; 

 não desmontar o “stand” antes das 14 horas; 

 não permanecer no “stand” fora de seu turno. 

 

2- Não serão permitidas atividades  estranhas ao trabalho: ouvir música, alimentar-se, mascar chiclete, 
divertir-se com jogos e utilizar o celular. 
 

3- É expressamente proibida a distribuição de guloseimas e panfletos para o público, assim como fazer 
pesquisa de opinião. 

 

 

4- Os alunos do Fundamental I combinarão com a Professora seu horário de permanência, que será 
comunicado aos pais. 
 

L I C E U    P A S T E U R 
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo 
 

Educação Básica 

Média, Fundamental e Infantil 
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5- Os alunos do Fundamental II e Médio deverão se organizar, predeterminando, obrigatoriamente, seu 
turno de plantão. 

 

6- O material para a montagem: tesoura, fita crepe, grampeador, etc., deverá ser trazido pelos alunos. 
 

7- Encerrada a Feira, às 14 horas, cada grupo deverá levar seus trabalhos para casa ou guardá-los na sala 
24. Esses deverão ser retirados no prazo máximo de uma semana. Após esse prazo, serão doados. 
 

 

IV - Critérios de Avaliação: 

 Fundamental I 
 

1- Conteúdo: será verificado se o grupo atingiu o objetivo proposto pela Exposição, isto é, 
demonstrou aplicação, pesquisando com a profundidade esperada para seu nível (1,0). 
 

2- Participação: serão observados o envolvimento e a interação dos componentes do grupo nas 
diversas atividades relacionadas ao tema proposto (1,0). 

 

3- Estética: Neste quesito, a limpeza, a criatividade, a beleza, a comunicação visual, oral e o capricho 
ou zelo aplicados ao trabalho, serão levados em conta (1,5). 

 

4- Comunicação: serão observadas a interação com o público e a qualidade da apresentação (0,5). 
 

Observação: o aluno que faltar à apresentação terá decréscimo de 0,5 (meio) ponto na nota de 
comunicação. 
 

 Fundamental II e Médio 
 

1-  Conteúdo: verificar se o grupo atingiu o objetivo proposto pela Feira (0 a 10). 
 

2- Pesquisa: verificar se o grupo demonstrou aplicação, pesquisando com profundidade compatível 
ao ano/série (0 a 10). 
 

3-Estética: verificar  a  limpeza,  criatividade,  beleza,  comunicação  visual  e  coerência  com  o  tema 
(0 a 10). 

 

4-Pré-mostra: inclui cumprimento de prazos, qualidade dos documentos, organização durante as 
aulas e montagem dos trabalhos (0 a 10). 

 

5-Finalização da apresentação: o espaço utilizado deve ser entregue limpo e os equipamentos 
retirados. Em caso de não cumprimento, o grupo será penalizado com a perda de 10% na nota 
final. 

 

Essa avaliação comporá a primeira nota do 4º Período, de 0 a 4,0 (zero a quatro). 
 

VI – Comissão de Avalição: 

        A Comissão será constituída por Professores previamente designados. 

        A nota final dos trabalhos será a média aritmética resultante da avaliação dos Professores. 

 

 

 
 

 
Coordenadoras do evento 

Profª Maria Helena e Profª Vera Lucia 

 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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