
Feira Científica e CulturalFeira Científica e Cultural
Escola de Ensino Médio Nazaré GuerraEscola de Ensino Médio Nazaré Guerra

Convite

Escola de Ensino Médio Nazaré Guerra
Lagoa do Mato Itatira - CE

24 de setembro de 2009.24 de setembro de 2009.



Sr.(a) _____________________________________________________

Convite
A  Escolas de Ensino Médio Nazaré Guerra e seus anexos Cachoeira e Bandeira 

convidam Vossa Senhoria, pais e comunidade em geral, a se fazerem presentes no dia 

24 de setembro de 2009, quinta-feira, à partir das 14hs na escola Estadual Nazaré 

Guerra para prestigiar os mais belos e inovadores trabalhos científicos e culturais dos 

alunos do ensino médio de nosso município.

Diretora Geral

Objetivo: 
Mobilizar a população, em especial 
pais e alunos, em torno de temas 
bastante diversificados e atividades 
cientificas e tecnológicas, valorizan-
do a criatividade, a atitude científica 
e a inovação.

Julgamento dos Trabalhos: 
Serão selecionados os melhores 
trabalhos de cada área, através das 
maiores pontuações e depois junta-
se os três maiores pontuadores, 
julga-se vencedor o que tiver maior 
pontuação da sua área.

Critérios de Avaliação:
?Criatividade e inovação;

?Conhecimento Científico do 
Problema Abordado;

?Metodologia Científica;

?Profundidade da Pesquisa.

Obs: 10 pontos no máximo para 
cada critério.

Regulamento:

Participação. 

Participará dos traba-lhos, alunos e 
professores da escola, anexos e 
orientadores nas três áreas de 
conhecimento com o apoio dos 
professores de área. (PCA).

Jurados. 

Uma equipe formada composta por 
pessoas qualificadas e conhece-
doras cientificamente.

Apresentação.

O tempo de apresentação é de 20 
minutos para cada equipe. Cada 
trabalho inscrito deverá ser repre-
sentado por no máximo 06 exposi-
tores e 02 professores orientadores. 
O aluno que fizer parte de um traba-
lho não poderá participar de outro.

Critério de Desempate.

Ficará a critério da comissão 
julgadora seguindo os seguintes 
quesitos:

Linguagens e Códigos: Se houver 
empate de pontos, vai ser escolhido 
o que obtiver maior pontuação no 
quesito Criatividade.

Ciências da Natureza e Matemá-
tica: Se houver empate de pontos, 
vai ser escolhido o que obtiver maior 
pontuação no quesito Conhecimento 
Científico do Problema Abordado.

Ciências Humana: Se houver 
empate de pontos, vai ser escolhido 
o que obtiver maior pontuação no 
quesito Profundidade de Pesquisa.

Penalidades:

Para cada minuto ultrapassado será 
punido a equipe com 1 ponto a 
menos.

Premiação:

Troféus e Medalhas

1° Lugar: Excursão a Bica do Ipú.

2° Lugar: Excursão a Bica do Ipú.

3° Lugar: Medalhas.

Maria Eliane de Lima Dias
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