INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS – RSE
NATAL - RN

XIX ESACC 2018
EXPOSIÇÃO SALESIANA DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA
TEMA GERADOR:
PROTAGONIZANDO O CONHECIMENTO
COM ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA
SUBTEMAS: DE ACORDO COM OS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM CADA
SEGMENTO/COMPONENTES CURRICULARES E/OU ÁREAS DO CONHECIMENTO

OBJETIVO GERAL
 Propiciar aos Educandos a socialização dos conhecimentos científicos e culturais
vivenciados e apreendidos nos I e II Trimestres de 2018.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Promover a participação de todos os Segmentos da Escola, integrando a Comunidade
Educativa;
Estimular a produção científica dos Educandos, possibilitando nos mesmos o
protagonismo na construção do conhecimento.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Direção da Escola/ Equipe Gestora e Educadores
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS:
1.1.Cada grupo terá, no máximo, oito (08) Educandos e, no mínimo, sete (7). Necessidade de
alteração do quantitativos de componentes nos grupos será resolvido pela equipe de coordenação
e/ou Educadores;
1.2.Os
grupos
devem
ser
formados
por
Educandos
da
mesma
turma;
1.3.Após a inscrição, os grupos não podem receber
novos integrantes;
1.4. Cada grupo poderá inscrever apenas 1(um) trabalho.
2. DA DIVULGAÇÃO
2.1- A divulgação acontecerá dos dias 20 a 24 /08/2018, pelos Coordenadores Pedagógicos e
Orientadores.

3- DA INSCRIÇÃO:
3.1. A inscrição será realizada no período de 24 a 30 /08/2018, na Biblioteca da Escola, com
Rena. (A inscrição só será aceita, após ficha preenchida com assinatura do Educador orientador).
3.2. A escolha do subtema e a elaboração do Projeto são de inteira responsabilidade do grupo de
Educandos e do Educador Orientador.
3.3. No período de 03 a 06 /09/2018, cada grupo deverá apresentar o projeto ao Educador
Orientador, seguindo as orientações repassadas pelos Educadores e bibliotecária. As mesmas
estarão disponíveis para consulta na plataforma da Edebê e página da
Escola(www.auxiliadoradenatal.com.br). Caso o grupo não apresente o projeto (trabalho escrito)
até essa data, o mesmo deverá ser recebido, porém avaliado com outro peso, dentro do critério de
avaliação.
3.4. Os grupos deverão pagar uma taxa referente à organização do evento, no valor de R$22,00
por componente a partir da 5ª série e o valor de R$10,00 para aos grupos da Ed. Infantil até o 4º
ano.
Atenção: Todos os grupos a partir do 5º ano devem fazer uso desses espaços para exposição dos
trabalhos. Ou seja, expor no estande padronizado, e os grupos da Ed. Infantil ao 4º ano farão suas
exposições em salas definidas para o evento. (Casos “específicos, como momentos culturais,
serão orientados pelos Coordenadores e Educadores).
4. DOS PROJETOS (TRABALHOS)
4.1. Cada grupo deverá escolher um subtema e contará com o auxílio do (s) Educadores(es)
orientadores;
4.2. Não será autorizada qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade das pessoas,
do espaço físico e do patrimônio da Instituição.
4.3- Cada Educador ficará responsável, no máximo, por 3 (três) trabalhos.
4.4- Os encontros para orientação dos trabalhos precisam ser agendado nas aulas. Qualquer
encontro extraclasse, na escola, só será autorizado se contar com a presença do Educador
orientador.
5. DA MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO




Comunicação
Pôster
Experiências

6. DA ORGANIZAÇÃO
6.1. A arrumação dos trabalhos da Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º) será 1 dia antes da
exposição. Os alunos expositores dos Anos Finais (6º ao 9º) e do Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
deverão organizar o espaço de apresentação na tarde que antecede a apresentação, no período das
14h30 às 17h. No dia da arrumação haverá aula normal pela manhã.
6.2. Ao final das apresentações, é de responsabilidade dos Educandos e dos Educadores
orientadores deixar o espaço limpo.
6.3. O componente do grupo que se ausentar do estande antes dos horários previstos, cometer
atos de indisciplina ou não cumprir com as determinações, terá a sua avaliação analisada e
diferenciada dos demais.
6.4- A presença dos componentes do início ao término do trabalho é fundamental. O rodízio para
lanche precisa acontecer de forma organizada. Ao término do trabalho todos os componentes
precisam estar no estande.

6.5- Os grupos que desejarem poderão usar trajes referentes ao seu trabalho, sendo necessária a
aprovação do Educador orientador. (Grupos não caracterizados deverão usar o Uniforme
completo).
7- DA ABERTURA
7.1- A Abertura será realizada no dia 15/09, às 8h.
8- DA EXPOSIÇÃO / PERÍODO DE REALIZAÇÃO

8.1. A exposição dos trabalhos ao público acontecerá no dia 15/09/18 (sábado), das 8h às 14h,
e será aberta à comunidade e familiares.
9- DA AVALIAÇÃO
9.1. A avaliação contará 3,0 pontos;
9.2. A nota do ESACC será acrescentada à Parcial do 3º Trimestre.
9.3. Os Critérios avaliados serão os seguintes:
9.3.1. Participação dos componentes do grupo (individual) Conhecimento científico – (1,0)
9.3.2. Aspecto visual do trabalho/Organização, inclusive a limpeza e a organização do local da
exposição (0,5)
9.3.3. Apresentação dos trabalhos Científicos - Projeto Escrito: Relevância
Social/Coerência/Organização, de acordo com as normas orientadas e pontualidade da entrega.
(1,5)
10- OBSERVAÇÕES GERAIS
10.1- A Escola não emprestará materiais, como: computador, data show, multimídia, som, TV,
adaptadores e extensões. Todo material necessário para a realização do trabalho deve ser
providenciado pelos Educandos com antecedência. O estande terá 1 (um) ponto de energia para
aparelhos eletrônicos, caso necessário.
10.2- Os trabalhos só podem ser desarrumados após às 14h, mesmo que o Educador já tenha
avaliado. Se a desarrumação acontecer fora do tempo determinado, o grupo será reavaliado
dentro dos demais critérios.
10.3- Materiais como isopor, TNT ou outros tipos que afetem ao Meio Ambiente não poderão ser
usados nas produções que serão expostas no ESACC. Não esqueçamos as temáticas trabalhadas
em anos anteriores, nem nosso Projeto: Auxiliadora: A CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE.
Abraços e bons Projetos,
Equipe Gestora.

