
XI MOSTRA CULTURAL DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE 

ANCHIETA 

VALOR TOTAL: 2,0 EM TODAS AS DISCIPLINAS DO TRIMESTRE, MEDIANTE 

CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESTABELECIDOS PARA AS 

TAREFAS.  

Neste ano para atender as principais demandas em nossa comunidade escolar, assim 

como o  que trata o Projeto Político Pedagógico, reorganizamos os temas nas turmas e 

uma norma foi acrescentada. 

TEMAS PARA PESQUISA 

TEMA GERAL  - SUSTENTABILIDADE  

6º A, B e C-  Cultura Afro  

7º A, B, C- Cultura Indígena/ Sustentabilidade 

8º A, B , C e D – Gravidez na adolescência e Métodos anticoncepcionais  ( Drogas “ 

Encontrar outra alternativa” será trabalhado em 2019) . Uma turma propôs um trabalho 

sobre música, portanto para incentivá-los será definido com a Direção e Equipe 

Pedagógica como será realizado, trataremos com os coordenadores da turma.  

9º A , B e C - Gravidez na adolescência, Métodos anticoncepcionais , DST, debate sobre 

o direito a vida (aborto? ).  

1º A, 1º B e 1° C – Protagonismo Juvenil / Consumismo. 1º B, propôs um trabalho sobre o 

Histórico do Colégio, o que será tratado com os professores coordenadores.   

2º A, 2º B, 2º C e 2º D- Diversidade sexual/ Valorização da Mulher 

3º A, 3ºB e 3º C – Atualidades ( Sistema prisional , Drogas, Corrupção vão pesquisar...) 

Oficinas – 29/08     VALOR: 0,5 

Será disponibilizado um link no site para as inscrições.  

CRITÉRIOS PARA A NOTA: 

0,5  -  Credenciamento, Participação e Avaliação. 

✓ Inscrição somente pelo  site do Colégio , salvo casos em que o aluno não tem 

acesso a internet, neste caso comunicar o Professor coordenador de turma , 

antecipadamente.  

✓ As inscrições estarão abertas entre os dias 20 a 24 de agosto. 

✓ A nota será atribuída após confirmação de credenciamento e conferência da 

presença pelo professor coordenador da turma.  

 



MOSTRA CULTURAL – 01/09  VALOR: 2,0 

CRITÉRIOS PARA A NOTA: 

✓ APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS NA MOSTRA CULTURAL, APRESENTAÇÃO TEATRAL DO 

TEMA (Atendendo os critérios) , conforme distribuição baixo  

 

A pesquisa no caderno é obrigatória para todos os alunos. Sugere-se fazer manuscrito a 

lápis e o mesmo resumo para todos. É necessário um trabalho em equipe e com um líder 

no grupo, que articule o debate e auxilie no resumo. 

 

MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS         
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Critérios para nota 

Grupos ( Dividir a sala em 3 grupos) em cada grupo: 

Pesquisa do conteúdo  

Pesquisa de Materiais para Apresentação na Mostra  

Apresentação (p/sala e no dia da Mostra) 

Caderno  

 

Todos os grupos deverão apresentar:  

Confecção de materiais: (Maquete e Cartazes) 

 

 

 

 

Todos os alunos deverão apresentar:  

No dia da mostra , conta presença 

0,5 

0,5 

0,5 

Critérios para nota de teatro (caso a turma opte por este trabalho ) 

Grupos  -  Dividir a sala para o teatro : 

Pesquisa do conteúdo ( Texto ) 

Plano com a pesquisa de Materiais para Apresentação e para o figurino (por escrito)  

Apresentação, artistas -  (p/sala e no dia da Mostra) 

Cenário – Organização, materiais, retirada , música (se precisar) 

 

Todos do grupo deverão apresentar:  

Envolvimento com o teatro  

 

Todos os alunos deverão apresentar:                                         

Caderno com o roteiro do teatro  e das ações        

 0,5 

1,0 



NORMA: OS ALUNOS DEVERÃO COMPARECER NA MOSTRA (NOTA 0,5). 

POSTERIORMENTE ESTAREMOS DETALHANDO.   

O GRUPO DA TURMA QUE NÃO ESTIVER ENVOLVIDO NO TEATRO 

DEVERÁ APRESENTAR TRABALHO NA MOSTRA CULTURAL 

✓ O GRUPO DA TURMA QUE NÃO ESTIVER ENVOLVIDO NO 

TEATRO DEVERÁ APRESENTAR TRABALHO NA MOSTRA 

CULTURAL 

✓ Os trabalhos OBRIGATORIAMENTE deverão estar dentro  das normas 

de formatação; 
 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

✓ Os trabalhos serão apresentados exclusivamente em salas de aula ou palco 

(teatro), sendo que as apresentações em palco deverão ser comunicadas 

antecipadamente. 

✓ TODA A PESQUISA DEVERÁ SER EM SITES SEGUROS. 

  

✓ Trabalhos com o mesmo tema ficarão numa mesma sala ( séries /anos) com 

exceção dos 8º e 9º anos que serão uma sala para cada ano; 

 

✓ As pedagogas das turmas serão responsáveis pelo acompanhamento do 

cronograma e deverá cobrar professores e alunos, ASSIM COMO 

ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, 

PROVIDENCIAR LISTA DE PRESENÇA DE PROFESSORES E ALUNOS, 

ACOMPANHAR CASOS ESPECÍFICOS DE ALUNOS OU OCORRÊNCIAS 

E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTES.  

 

✓ Os trabalhos de sala  serão apresentados das 13h30  às 16h, os alunos 

deverão comparecer a partir das 13h30. Durante todo o período deverá 

permanecer junto ao trabalho membros da equipe escolar, incluindo o 

professor orientador ou o professor colaborador; Os alunos que forem 

apresentar em sala  deverão trajar pelo menos a camiseta da escola. 

Apenas os trabalhos conferidos serão apresentados;  

 

✓ Cada trabalho apresentado no palco (teatro)  terá duração de 10(dez) a 

25(vinte e cinco ) minutos e acontecerá a partir das 15h (quinze horas);  

 

 

✓ A distribuição das salas  ficará sob a responsabilidade exclusiva da 

Comissão Organizadora do evento e as instalações serão feitas no dia 

01/09/2017;  

 



✓ Os  trabalhos deverão  permanecer no local da exposição e na segunda dia 

03/08 nas 1ªs e 2ªs aulas será desmontado; 

 

   

✓ Os expositores de cada sala  serão responsáveis pelo recolhimento do lixo 

produzido.  

 

✓ Espaço disponível para apresentação do trabalho-  será disponibilizado um 

espaço para 01 (um) banner (com dimensões de 1,20m x 0,90cm) ou 

cartolina, 01 (um) ponto de energia elétrica (somente se for solicitado 

antecipadamente) e um espaço de 3 metros quadrados. O banner é de 

responsabilidade da equipe escolar e deve conter informações legíveis a 

uma distância de, pelo menos, 1m.  

 

 

✓ A Comissão Organizadora do evento não disponibilizará computadores, 

extensões, ou quaisquer outros materiais/equipamentos para além do que 

foi estabelecido nesse regulamento. 

 

✓ A responsabilidade por todo material/equipamento necessário à 

apresentação é exclusiva de cada equipe escolar.  

 

✓ Os trabalhos com exibição de vídeos, fotos e slides podem ser apresentados 

na sala . Para tais exibições, não serão permitidos projetores e telas, os 

mesmos devem ser apresentados em notebooks da própria equipe escolar.  

 

 

✓ Mochilas, pastas e outros materiais alheios à exposição são de 

responsabilidade exclusiva de cada equipe escolar.  

 

✓ Para apresentações teatrais, musicais e de dança, em qualquer categoria, 

será disponibilizado palco e 02 microfones. O figurino, cenário e quaisquer 

outros materiais/equipamentos necessários às apresentações artísticas são 

de responsabilidade exclusiva de cada equipe escolar. 

 

  

✓ Segurança-  É proibido toda e qualquer atividade que possa colocar em 

risco a integridade das pessoas ou do espaço físico. É proibido toda e 

qualquer atividade que envolva crueldade com animais, bem como 

experimentos com organismos vivos (exceto plantas, bactérias e fungos), 

órgãos ou tecidos de animais, substâncias toxicas ou de uso controlado, 

materiais cortantes (seringas, agulhas, vidros que possam provocar 

ferimentos), quaisquer sistemas que produzam som acima de 80dB. São 

proibidos fotografias ou quaisquer outras formas de registro/apresentação 

visual ofensivas ao direito à dignidade humana.  

 



✓ Avaliação A avaliação dos trabalhos será realizada por uma banca 

composta pela Equipe Pedagógica e  professores da Rede Pública Estadual 

de Ensino.  

PROFESSORES COORDENADORES DE TURMA 

TURNO - VESPERTINO TURNO - MATUTINO 

TURMA PROFESSORES  TURMA PROFESSORES 

6º A 
 

Parolin e Magda 9º A Daniela/Luiza  

6º B 
 

Suzana e Helena 9º B Suzana, Marcio  

6º C Diva e Luzia 9º C Ana , Valdeni 

7º A Maristela e Marilza/Ricardo 1ª A Rodrigo/Bruna 

7º B Eros e Renê 1ª B Julia/Paula(substituta) 

7º C Paula e Karina 1ª C Rogério/Ranildo 

8º A Mauria e Oscar 2ª A Olinda/José R 

8º B Marcelo e Ana Paula 2ª B Flávio/Alice, Ana Paula 

8º C Katia e Carol 3ª A Patrícia/Meire, Anderson 

8º D Marcia Valéria e Celita 3ª B Roger/Marcela 

  3ª C Adriana,  Robson 

    

    

 

CRONOGRAMA DE ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL  

– AÇÕES 

30/07  a 03/08 

Professores e Pedagogas avisam da pesquisa para os alunos 

06 a 10/08   

Atividade extraclasse- Pesquisa de artigos, textos  

 

 



11 a 17/08  

02 aulas de cada Professor coordenador – Os alunos deverão de posse da pesquisa, no 

grupo, fazer o resumo no caderno  

18  a 24/8– AÇÕES  

Atividade extraclasse-  Confecção dos materiais – Os alunos poderão fazer 

individualmente ou em grupo. Se optar por fazer na casa de um colega, deverá ter um 

responsável adulto em casa, com conhecimento da Equipe Pedagógica. Caso resolva se 

reunir em  contraturno no colégio, deverá agendar previamente e comunicar os pais. 

Definir se  o agendamento será  para pesquisa no laboratório ou confecção do trabalho a 

ser apresentado, a fim de que a Equipe Pedagógica organize o agendamento no espaço 

adequado.  

27 a 31/8 – AÇÕES 

 Na aula dos Professores coordenadores - Apresentação  para sala – Os grupos deverão 

apresentar sua pesquisa para a sala de forma que toda a turma tenha conhecimento do 

assunto.  

Avaliação do material (maquetes, cartazes, vídeos  e outros) pelo coordenador a ser 

apresentado no Sábado, na sala temática.  Fechamento da nota e lançamento em 

planilha disponibilizada a todos através do link (o link estará disponível para editar pelo 

professor coordenador e para visualização de todos).  

É FUNDAMENTAL A CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NESTA SEMANA, VISTO QUE O 

TRIMESTRE ENCERRA NO DIA 14/09 NO ENTANTO, OS PROFESSORES TEM ATÉ O 

DIA 07/09 PARA FECHAMENTO DAS NOTAS.   

 

.29/08 – AÇÔES 

Oficinas  

 

31/08 – AÇÕES  

Organização da sala e materiais  

 

01/09 – DIA DA MOSTRA CULTURAL 

SERÁ FUNDAMENTAL A ORGANIZAÇÃO DO DESTINO CORRETO DOS MATERIAIS 

RECICLÁVEIS AO FINAL DA MOSTRA.  

É IMPORTANTE QUE OS PROFESSORES ENTENDAM QUE O SEU 

ACOMPANHAMENTO É FUNDAMENTAL, NA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS, SEMPRE 

COBRANDO DA TURMA. CASO O PROFESSOR NÃO REALIZE A SUA PARTE, 

PODERÁ PREJUDICAR A NOTA DOS ALUNOS, PRINCIPALMENTE NO DIA DA 

MOSTRA (01/09). A DIREÇÃO NÃO ACEITARÁ TROCA PARA ESTE DIA, A NÃO SER 

CASOS DE SAÚDE OU EXTREMAMENTE NECESSÁRIO.  


