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SICE 2019

Exposição Cultural e Científica

1. Aspectos gerais:

1.1.	 Os	trabalhos	poderão	apresentar	experimentos	científicos	e	temas	sociais.
1.2. Cada trabalho poderá ser inscrito em até 02 (duas) áreas de conhecimento.

ÁREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS ENVOLVIDAS EM CADA ÁREA

PORTUGUÊS Língua Portuguesa, Literatura e Redação

MATEMÁTICA Álgebra e Geometria

CIÊNCIAS HUMANAS História,	Geografia,	Filosofia	e	Sociologia

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Ciências, Biologia e Educação Ambiental

LÍNGUA ESTRANGEIRA 1 Inglês 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 2 Espanhol

FÍSICA Física

QUÍMICA Química

ARTES Artes

ENSINO RELIGIOSO Ensino Religioso
       

1.3. As equipes deverão ser formadas por alunos da mesma série.
1.4. O número de participantes por equipe será de no mínimo 4 e no máximo 8 alunos.
1.5. Cada aluno poderá se inscrever em uma equipe.
1.5. Só serão avaliados os alunos que estiverem presentes no dia da apresentação.
1.6. O trabalho não pode ser cópia da Internet, e sim elaborado pelo grupo.
1.7.	 O	trabalho	deverá	ser	escrito	na	ficha	específica	da	Exposição	Cultural.

2. Etapas:

 1ª FASE: Avaliação dos trabalhos escritos

è  A inscrição só será efetivada com a entrega de 02 cópias do Projeto da Exposição Cultural até o dia 
03/05 (sexta-feira) na Supervisão.

è  O resultado da avaliação dos trabalhos escritos será divulgado no dia 31 de maio de 2019.

Obs.: As equipes deverão pegar o roteiro do projeto na Supervisão Pedagógica.

      2ª FASE: Amostra Científico-Cultural – SICE 2019

è Os trabalhos selecionados na 1ª fase serão apresentados em sala de aula, no dia 17 de agosto de 
2019, das 8h às 11h30min.

è Cada equipe será responsável pelos recursos necessários e adequados para apresentação 
do trabalho (até 03 trabalhos por sala de aula). Será obrigatória a presença de todos os 
componentes. Só será liberado o aluno com atestado médico.

è Essa fase caracteriza-se pela apresentação do trabalho em forma de explanação, experimentação e 
demonstração do tema, sendo, portanto, avaliados somente os alunos que estiverem presentes no dia 
da amostra.

è O trabalho proposto deve estar articulado com as disciplinas escolhidas pela equipe, devendo  
explicitá-las na apresentação. Os trabalhos poderão ser na forma de banner,	com	reflexões	teóricas;	
experimentos;	dramatizações;	jogos	e	vídeos.
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	 è A seguir, orientações para a apresentação dos trabalhos no dia 17/08 (sábado):

I. Estudar o conteúdo para apresentá-lo com segurança.

II. Preparar a organização e a decoração de acordo com o tema da equipe. Os materiais deverão ser 
preparados com antecedência, cartazes, maquetes, jogos, cartões, toalha da mesa, deixando o 
dia da preparação da sala para montagem e ambientação do trabalho.

III. Não será permitida a utilização de pintura (pincel, spray etc.) e de pregos diretamente nas 
paredes e portas das salas.

IV. Sugerimos	confeccionar	livro	de	visitas	e	cartões	de	agradecimento	com	o	nome	dos	componentes	
da equipe.

V. Os componentes das equipes, no dia da apresentação, devem acolher os visitantes e indicar como 
será desenvolvido o trabalho. Deverão usar trajes característicos relacionados ao seu tema (pode ser 
blusa personalizada/fantasia), fardamento do Colégio ou blusa da SICE.

VI. Caso a equipe necessite de ajuda, será permitida a presença de apenas um responsável. 

VII. As equipes que utilizarem recursos que necessitem de energia elétrica ou manuseio de  
produtos	químicos	deverão	informar	antecipadamente	à	Supervisão	de	sua	série;	bem	como	deverão	
trazer extensão elétrica, adaptadores e demais produtos. 

VIII. Pedimos que as equipes tragam seus lanches e água.

IX. Indicamos que seja feita uma lista dos materiais que a equipe irá precisar para a construção do 
trabalho. 

X. Não é permitida a contratação de empresas de decoração, de montagem de estruturas e outras.

XI. Não é permitido o uso de caixa de som e microfone na apresentação do trabalho.

XII. No momento da apresentação da equipe para os avaliadores, pedimos que as demais 
equipes fiquem numa postura de silêncio e atenção; e aguardem o término da avaliação para 
prosseguirem com suas apresentações.

è  A nota do trabalho será atribuída na 1ª AC da 3ª etapa, somente no caso de ser superior à nota da 
prova. Lembramos a obrigatoriedade de todos os alunos realizarem a AC da etapa, não podendo 
apenas assinar o nome, o que implicará na não substituição da nota.

è  A nota dos trabalhos será atribuída observando os seguintes critérios:

– Apresentação didática ................................................................ (3,0)
– Conteúdo ..................................................................................... (3,0)
– Criatividade ................................................................................. (2,0) 
– Organização da equipe ............................................................... (1,0) 
– Coerência com os valores da Instituição .................................... (1,0)  

– TOTAL ........................................................................................ (10,0)

è  Premiação: O 1º e o 2º lugar, de cada grupo, recebem medalhas. 

è  Pontuação:	Os	classificados	do	1º	ao	5º	lugar	pontuam	para	a	contagem	geral	da	SICE.		

 Grupo I: 6º e 7º ano
 Grupo II: 8º e 9º ano
 Grupo III: 1º e 2º ano 

Você não pode provar uma definição. 
O que você pode fazer é mostrar que ela faz sentido.

Albert Einstein


