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CATEGORIA
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

As apresentações artísticas, ao longo dos anos de realização da Expo Quinze sempre foram destaque. A
suntuosidade e a qualidade dos espetáculos marcaram as várias versões do evento, chamando a atenção de
todos os convidados presentes.
Em 2019, os alunos interessados poderão participar do espetáculo de abertura da Expo Quinze, sob a
coordenação do professor Julierme Galindo, o qual ocorrerá no dia 22 de novembro. Para aqueles que participarem da apresentação, será atribuída uma nota, no terceiro trimestre, em três das quatro disciplinas relacionadas ao projeto (Português, Matemática, Arte e Filosofia), à escolha do participante.
Caso os alunos participem dos projetos didáticos na Expo Quinze e do espetáculo de abertura, as notas
não serão acumulativas nas mesmas disciplinas, mas gerarão uma média.
As inscrições para participar do espetáculo de abertura serão realizadas diretamente nas respectivas coordenações, em datas apresentadas por estas.
Os estudantes precisarão cumprir todas as orientações/normativas apresentadas pelo professor responsável e equipe de Coordenação da Expo Quinze.
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CATEGORIA
PROJETOS DIDÁTICOS

1 6º ANO À 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
O projeto didático é uma estratégia de ensino em forma de projeto, utilizado pelo professor para desenvolver
um determinado conteúdo, curricular ou não, com alunos de uma ou mais turmas, podendo ter um caráter
interdisciplinar ou multidisciplinar.
1.1 Definição dos projetos
Os professores deverão definir projetos didáticos, por série, podendo ser subdivididos por turmas, a serem
vivenciados conforme cronograma estabelecido no planejamento e apresentados na Expo Quinze. Os alunos
de uma mesma série poderão participar de vários projetos didáticos realizados pelos professores durante o
ano, porém, a título de apresentação na Expo Quinze, somente poderão participar de um único projeto.
1.2 Caráter dos projetos didáticos
Os projetos didáticos devem ter caráter interdisciplinar, sempre que possível, envolvendo duas ou mais disciplinas.
1.3 Escolha do tema
Os professores e suas respectivas turmas poderão escolher os temas livremente, devendo levar em consideração:
a) a relação com o tema da Expo Quinze – “Fortalecendo valores, formando vencedores”;
b) a relação com os conteúdos das disciplinas envolvidas;
c) contextualização e problematização dos conteúdos abordados;
d) maior capacidade de mobilização dos alunos;
e) grande quantidade de fontes de pesquisa;
f) viabilidade de uma boa exposição.
1.4 Avaliação e atribuição de nota
a) O aluno será avaliado pelos professores, conforme previsto no planejamento (projeto) elaborado por
estes.
b) É necessário que a nota seja constituída observando os seguintes critérios: 50% da nota diz respeito
ao cumprimento dos processos previstos no planejamento (projeto) docente; 50% é referente à apresentação na Expo Quinze, a ser atribuída pelos professores do projeto.
c) A nota resultante desse processo equivalerá a uma das notas do 3º Trimestre em até três disciplinas,
desde que os conhecimentos explorados e identificados no projeto sejam comprovados e validados
pelos professores envolvidos, conforme planejamento docente (projeto elaborado).
1.5 Certificação dos projetos destaque
a) Serão premiados com Certificação os projetos destaque, conforme descrição abaixo:
Grupo I - 6º ao 8º ano:
 Destaque: Projeto Didático;
 Destaque: Apresentação de Projeto Didático;
 Destaque: Projeto Didático de Intervenção.
Grupo II - 9º ao 2º ano:
 Destaque: Projeto Didático;
 Destaque: Apresentação de Projeto Didático;
 Destaque: Projeto Didático de Intervenção.
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b) Ao final da Expo Quinze, serão entregues certificados aos professores participantes do projeto destaque e em dia posteriormente indicado, a entrega será feita aos alunos envolvidos.
1.6 Apresentação na Expo Quinze
A apresentação do projeto didático, além de toda a exposição do material produzido pelos alunos, deverá
conter um banner (não mais que um banner), localizado na entrada do stand. Nele será apresentado, resumidamente, pelo professor, todas as etapas do projeto. O banner será a base para a apresentação do projeto à
comissão julgadora. Deverá ter rigorosamente 90cm x 150cm, ser confeccionado em lona digital e conter o
registro das seguintes etapas:
 Título do projeto/Série/Disciplinas/Professores
 Introdução (com objetivo geral e justificativa)
 Quadro com Componentes Curriculares (Disciplinas) / Objetos do Conhecimento (Conteúdos) / Competências Específicas / Habilidades
 Atividades realizadas
 Proposta de intervenção (caso exista)
 Considerações finais
 Referências
Atenção: será fornecido pela organização do evento um modelo de banner a ser utilizado por todos.
1.6.1 Stand
Cada projeto didático poderá ser apresentado dentro de um toldo ou mais, com, no máximo, 6m x 5m cada
um, com 7 placas divisórias de 2m x 2m, distribuídas conforme planejado pelos envolvidos no projeto. Caso
haja necessidade de outro espaço, tratar do assunto com a coordenação da Expo Quinze.
1.6.2 Crachá
Será obrigatório, devendo ser produzido pelos alunos, a partir de modelo a ser disponibilizado pela escola.
1.6.3 Camisa
Todos os alunos deverão estar vestidos de camisas com modelo padrão, tendo na frente a arte do projeto e
nas costas a arte oficial da Expo Quinze, salvo se houver a expressa necessidade de figurino, em virtude da
apresentação planejada. Essa necessidade precisa estar prevista no planejamento docente.
1.6.4 Entrega de brindes
Não será permitida a distribuição de brindes, exceto se relacionados diretamente com o tema do projeto. O
não cumprimento desta norma implicará na perda de 1 ponto na avaliação para toda a equipe.
1.6.5 Limpeza do stand
É de inteira responsabilidade dos alunos e do professor manter a limpeza do stand durante e ao final do evento. O não cumprimento desta norma implicará a perda de 1 ponto na avaliação para toda a equipe.
1.7 Custo de realização e apresentação do projeto
É de inteira responsabilidade dos alunos e deverá ser previsto no planejamento (elaboração do projeto).
1.8 Campanha de doação
Todo o material da Expo Quinze que os grupos não tiverem interesse, após o término do evento, deverá ser
doado, preferencialmente para uma escola pública.
1.9 Montagem
a) A montagem do stand no dia do evento deverá ser realizada exclusivamente pelos alunos e professores
responsáveis pelo projeto. Não é permitido contratar profissionais para este fim. O não cumprimento desta norma implicará a perda de 1 ponto na avaliação para toda a equipe.
b) Somente será permitida a montagem no dia do evento, das 7h30 às 13h. O não cumprimento desta norma
implicará perda de 1 ponto na avaliação para toda a equipe.
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2. ESPECIFICIDADES DOS PROJETOS DO ENSINO MÉDIO: A ESCRITA CIENTÍFICA
Os alunos do Ensino Médio precisarão vivenciar a escrita científica. Para tanto, deverão ser seguidas estas
diretrizes:
2.1 Escrita dos projetos de pesquisa ou de intervenção
Os projetos didáticos do Ensino Médio deverão contemplar temas que possibilitem a escrita de projetos
de pesquisas ou de intervenção pelos alunos, da mesma série, em grupo, conforme definição dos professores responsáveis pelo(a) ano/série.
2.2 Apresentação dos projetos
Os projetos elaborados pelos alunos deverão ser impressos e expostos durante a apresentação da Expo
Quinze.
2.3 Orientação para a escrita dos projetos de pesquisa ou de intervenção
Será disponibilizado um modelo para elaboração dos projetos a serem elaborados pelos alunos.
2.4 Escrita de Relatos de Experiência e Relatórios
Os professores poderão solicitar aos alunos a escrita dos relatos de experiência ou relatórios, conforme a
natureza do trabalho realizado, os quais serão apresentados como conclusão das atividades e poderão ser
publicados em livro. Os textos deverão seguir as orientações fornecidas pelo Colégio.

3 PUBLICAÇÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCA E DOS RELATÓRIOS
Os trabalhos produzidos pelos estudantes do Ensino Médio, descritos do item 2.4 (bem como os relatórios
produzidos pelos professores), serão publicados pela SAPIENS – CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA, em parceria com o Colégio Quinze, no formato de livro digital com registro do ISBN (International
Standard Book Number), emitido pela Fundação Biblioteca Nacional. O referido registro do ISBN tem validade internacional, além de contar pontuação em processos seletivos, tais como: seleções distintas, concursos
públicos, mestrados; doutorados, etc. Para serem publicados, tais trabalhos precisam cumprir todos os requisitos apresentados na orientação fornecida pelo Colégio.
3.1 Condições para os Relatos dos Projetos Didáticos serem publicados
Para efeito de publicação pela SAPIENS, somente serão aceitos os relatos que:
 Seguirem rigorosamente a estrutura de padronização apresentada no Regulamento do professor e Manual do estudante para elaboração de projeto e relatório;
 Terem sido vivenciados pelos professores e seus alunos em 2019 e apresentados na Expo Quinze;
 Atenderem às exigências do regulamento da Expo Quinze;
 Serem aprovados pela SAPIENS.
3.2 Meios de divulgação dos projetos publicados
a) Site da escola.
b) Site da SAPIENS.
d) Apresentação em seminários e congressos.
f) Imprensa em geral.
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CRONOGRAMA

Inscrição para a Expo Quinze
 09/setembro a 07/outubro/2019
Entrega do projeto
 Período – até 11/outubro/2019
 Local – entregar impresso à Coordenação Pedagógica
Entrega definitiva da reescrita do projeto
 04/novembro/2019
Realização da Expo Quinze
 Abertura com espetáculo teatral – 22/novembro/2019 - 19h
 Montagem dos projetos – 23/novembro/2019, das 7h às 13h
 Exposição dos projetos – 23/novembro/2019, das 14h às 20h
 Premiação – 23/novembro/2019, às 20h30
Entrega dos relatos de experiência
 29/novembro/2019
Publicação dos relatos
 Período – fevereiro/2020.
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