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CAPÍTULO I  

DA NATUREZA  
  
Art. 1º  A EXPOCOL (Exposição do Colégio La Salle Canoas) é um evento interno que 
ocorrerá no período de 25 a 29 de setembro de 2017 a fim de divulgar os resultados de 
trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos, durante o ano letivo. 
  
Art. 2º  A participação na EXPOCOL é obrigatória e inclui todos os alunos do 
Colégio (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

  
CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS  
  
Art. 3º  Proporcionar aos alunos estudos aprofundados nas diversas áreas do 
conhecimento, com assessoria de um professor-orientador, a partir de uma proposta 
interdisciplinar, visando a uma formação integral no que diz respeito à metodologia 
científica e aplicação de resultados para o benefício da sociedade contemporânea. 

  
Art. 4º  Despertar nos alunos a curiosidade científica, a criatividade, o espírito 
investigativo, a satisfação na partilha dos resultados de seus estudos, das 
descobertas e das aprendizagens do ano de 2017 possibilitando a integração da 
Comunidade Educativa. 
  

CAPÍTULO III  
DAS ETAPAS  

  
1ª etapa  

DA INSCRIÇÃO  
  
Art. 5º  Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, a inscrição é 
automática sendo que cada turma deverá apresentar um trabalho. 
  
Art. 6º  Do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a inscrição será 
realizada de 02 a 09/05/2017 mediante a entrega da ficha (Anexo I) para o 
professor-orientador. 
  
  § 1º - Não será autorizada a formação de grupos mistos entre as turmas. 

§ 2º - O orientador deverá ser um dos professores da turma. 
 
Art. 7º  Para que haja uma assessoria mais efetiva aos grupos, os professores 
coordenarão uma quantidade-limite de projetos de acordo com a sua carga horária 
de trabalho semanal na escola: 
  

 



·        4-10 horas semanais: até 3 trabalhos; 
·        11-20 horas: até 5 trabalhos; 
·        21-30 horas: até 7 trabalhos; 
·        31- 40 horas: até 9 trabalhos. 
  

  § 1º - Para qualificar o processo de orientação dos trabalhos, a escola 
contemplará três encontros agendados pelo orientador, extra horário de aula, para 
que os alunos se reúnam com o seu grupo de pesquisa e seu respectivo professor-
orientador.  
  
Art. 8º  Até o dia 03/08/2017, o grupo deverá entregar, para o professor orientador a 
primeira etapa do projeto para avaliação no segundo trimestre. 
  

2ª ETAPA  
DA MONTAGEM  

  
Art. 9º  Os estandes do 6º ano ao Ensino Médio deverão ser montados e 
organizados no início da manhã do dia da apresentação, no horário das 7h30 às 
8h20. 
 
Art. 10º  Todos os trabalhos, do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, 
deverão apresentar um banner de acordo com as especificações definidas pela 
Comissão Organizadora da EXPOCOL. 
  
Art. 11º  Cada professor-orientador deverá definir com seus alunos a organização 
prévia do banner e a montagem do espaço da apresentação juntamente com a 
Comissão Organizadora da EXPOCOL. 
  
  § 1º - O grupo deverá restringir-se ao seu espaço, previamente designado. 
                       
Art. 12º.  O Colégio não disponibilizará nenhum material (computador, vídeo, 
televisão, data-show, papéis, cartolina, durex, etc) para a apresentação dos 
trabalhos, ficando estes a cargo dos grupos expositores. 
  
Art. 13º.  É vedado o uso de aparelhos de som que possam interferir na 
apresentação dos estandes vizinhos. 
  

3ª ETAPA  
APRESENTAÇÃO E DESMONTAGEM  

  
Art. 14º.  As apresentações da EXPOCOL acontecerão conforme cronograma a 
seguir: 
  

·    25/09 (segunda-feira): Apresentação dos trabalhos das séries do 
Ensino Médio – Manhã. 



.           26/09 (terça-feira): Apresentação dos trabalhos dos 8º. e 9º. anos do 
Ensino Fundamental – Manhã. 

·    27/09 (quarta-feira): Apresentação dos trabalhos dos 6°. e 7°. anos do 
Ensino Fundamental - Manhã. 

·    28 e 29/09 (quinta e sexta-feira): Apresentação dos trabalhos das 
turmas do Turno Integral (pela manhã) e da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (à tarde). 

  
Art. 15º.  No dia da apresentação, cada grupo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio deverá preparar uma escala de serviço, observando a permanência 
de, no mínimo, dois a três alunos no estande. 
  
  § 1º - O objetivo da escala é a de que todos tenham a oportunidade de visitar 
os outros estandes. Porém, essa escala não poderá comprometer a qualidade das 
informações oferecidas, pelo grupo, ao público. 
     
Art. 16º.  Durante o período da EXPOCOL (25 a 29 de setembro de 2017), os alunos 
que não estiverem apresentando trabalhos terão aula normalmente e serão 
convidados a visitar os estandes das outras turmas de acordo com cronograma de 
visitação que será definido pela Comissão Organizadora e apresentado em 
momento oportuno. 
  
Art. 17º.  Os professores-orientadores e/ou a Comissão Organizadora da EXPOCOL 
deverão orientar os grupos na desmontagem e na limpeza de seus estandes ao final 
das apresentações. 
 
Art. 18°.  Os alunos deverão estar devidamente uniformizados (uniforme da escola) 
durante o período da EXPOCOL, não sendo permitido qualquer tipo de 
caracterização. 

  
CAPÍTULO IV  

DA AVALIAÇÃO  
  

Art. 19º.  Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, os trabalhos não 
serão avaliados, mas sim apreciados pela Comunidade Educativa. 
  
Art. 20º.  Do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a avaliação será 
realizada por meio do acompanhamento do professor-orientador durante todo o 
desenvolvimento da pesquisa e construção da apresentação dos trabalhos, 
observando critérios estabelecidos e informados ao grupo para balizamento do 
processo. 
 



Art. 21º  A nota (até 1,5 ponto) obtida durante o processo de construção e a 
apresentação do trabalho comporá a média de todos os componentes curriculares 
da seguinte forma: 

● Segundo trimestre: entrega do projeto contemplando os critérios (Anexo III - 
Etapa 1) totalizando até 0,5 pontos; 

● Terceiro trimestre: cumprimento das etapas estabelecidas no (Anexo III - 
Etapa 2) totalizando até 1,0 ponto. 

 
Art. 22º.  Os trabalhos serão avaliados, no dia da apresentação do grupo, por três 
avaliadores convidados, tendo como base os critérios estabelecidos pela comissão 
organizadora da EXPOCOL (Anexo IV). 
  
Art. 23º.  Na avaliação a ser realizada pelo professor-orientador, serão considerados 
os seguintes aspectos: 
  
     Da construção da pesquisa e de seus resultados: 
● presença dos componentes nos momentos de orientação; 
● conhecimento construído no decorrer da elaboração do trabalho; 
● registro das etapas de desenvolvimento do trabalho; 
● resultados da pesquisa; 
● entrega do pré-projeto de acordo com as normas e prazos; 
● entrega do relatório final nas normas e nos prazos; 
● entrega do banner nas normas e nos prazos; 
 
     Da exposição (perante a equipe avaliadora e público em geral): 
● Clareza na explicação do trabalho; 
● Concisão e objetividade na apresentação do trabalho; 
● Domínio de conteúdo: os alunos expositores devem demonstrar capacidade 
de responder perguntas do público sobre o trabalho exposto; 
● Postura: os alunos devem apresentar uma atitude cordial em relação ao 
público, centrada no trabalho exposto e que mantenha a atenção do visitante; 
● Organização do estande: será observada a adequada disposição dos 
materiais, a limpeza no estande e a manutenção do espaço durante a EXPOCOL. 
● Trabalho em equipe: o grupo deve demonstrar que o trabalho contou com a 

efetiva participação dos alunos integrantes e que é de conhecimento de 
todos. 

● Empreendedorismo e criatividade: demonstração, por meio do trabalho, de 
originalidade, inovação, capacidade de iniciativa e autonomia para sua 
realização. 

  
Art. 24º.  Todos os alunos do Colégio receberão um certificado de participação na 
EXPOCOL 2017. 
  



Art. 25º.  Os três melhores trabalhos serão premiados com medalhas (ouro, prata e 
bronze) de acordo com o exposto abaixo:  
 

● A premiação será dividida por áreas do conhecimento (Código Linguagens 
e suas tecnologias, Ciências da natureza e Matemática, Ciências humanas 
e sociais) e também por níveis da seguinte forma: sextos e sétimos anos, 
oitavos e nonos anos e o ensino médio em um único grupo de premiação 
divido pelas áreas do conhecimento citadas.   

 
CAPÍTULO V  

DO ESPAÇO FÍSICO 
  
Art. 26º.   A definição do espaço onde os trabalhos serão expostos será realizada 
até o dia 18 de setembro de 2017, através de um croqui, pela Comissão 
Organizadora da EXPOCOL.   

  
CAPÍTULO VI  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Art. 27º.  Da Comissão Organizadora da EXPOCOL 2017 participam as seguintes 
educadoras: Coordenadoras Pedagógicas Andréia Skieresz, Carla Conceição 
Souza Nunes, Neiva Pacheco;  Professoras Anelise Bruch, Betina Kappel Pereira, 
Cláudia Quintana, Marília Silveira,  Paula Beatriz Schaedler, Marcelo Costa e Elisa 
Ávila. 
  
Art. 28°.  Os anexos deste regulamento estarão de posse da Comissão Organizada 
da EXPOCOL: 
  

Anexo I – Ficha de Inscrição; 
Anexo II – Modelo do Relatório; 
Anexo III – Ficha de Avaliação do professor-orientador - Etapas 1 e 2; 
Anexo IV – Ficha de Avaliação Externa. 

            
Art. 29°.  Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora, que 
caso necessário, consultará a Direção do Colégio. 
 
Art. 30° O descumprimento do regulamento da EXPOCOL por algum aluno ou 
grupo acarretará em medidas disciplinares e consequente prejuízo na nota do 
grupo . 
  
Art. 31°.  O presente regulamento terá vigência a contar do dia 02/05/2017. 
  

COMISSÃO ORGANIZADORA EXPOCOL 2017. 


