
II MOSTRA CIENTÍFICA DA ESCOLA CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 

 
• Discutir com seu grupo um tema criativo, que chame a atenção de seus colegas e professores; 

• Vocês terão que criar algo concreto que utilize os conhecimentos estudados em sala de aula, 

montar e apresentar;  

• Cada sala poderá apresentar no máximo 4 trabalhos; 

• Serão avaliados a criatividade do grupo, a estética, a argumentação teórica, o cumprimento das 

orientações dada pela escola, organização, respostas de perguntas da banca, e entrega do projeto 

escrito; 

• Esta folha deve ser entregue devidamente preenchida até o dia 19 /03 / 2013; 

• Entrega do projeto escrito deverá ser feita até o dia 19 / 04 / 2013; 

• O projeto escrito deverá seguir o edital que será publicado no site www.wikifisica.com no link Coronel 2013; 

• A apresentação do projeto será na escola Coronel Gomes de Oliveira, no dia 08 / 05 / 2013; 

• Serão atribuídos 10,0 pontos nas seguintes disciplinas: Física, Química, Ciências, Biologia e 

matemática para o 1° trimestre; 

• O horário de funcionamento da Mostra Científica é de 7:00 as 18:00, sendo o período de 7:00 as 8:30 

reservado a montagem do projeto, e o período de 17:00 as 18:00 reservado a desmontagem  

arrumação e limpeza da escola; 

• É OBRIGATÓRIA a presença de representantes de cada grupo durante todo o período de 

funcionamento da Mostra Científica, ficando a cargo de cada grupo definir a sua escala de trabalho 

previamente e entregá-la ao seu professor orientador antes do dia da apresentação; 

• Na apresentação do trabalho o uso do uniforme completo é obrigatório. 

 
 

COMPONENTES DO GRUPO: 

 

 

 

 

TEMA: 

 

 

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 

 

Turma: 

 

Série:  

 

Disciplina:  Turno: 

Professor(a):  Data: 



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: (COMO O PROJETO IRÁ SER EXECUTADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUGUÉL DE MESA PARA APRESENTAÇÃO:                               (      )  SIM     (     )  NÃO 

QUANTAS? --------------------- 

* O ALUGUÉL DAS MESAS SERÁ CUSTEADO PELO GRUPO, SENDO O REFERIDO VALOR PAGO ATÉ 

 24 /04/2013. 

NECESSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA:                                        (      )  SIM     (     )  NÃO 

NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO EM ESPAÇO ABERTO:           (      )  SIM     (     )  NÃO 

  

 


