REGULAMENTO
1. DENOMINAÇÃO
1ª Mostra do Saber, com exposição de trabalhos da Educação Infantil.
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Evento: 1ª Mostra do Saber – Mostra de Trabalhos da Educação Infantil de
Caxias do Sul e Região.
Realização: Rede de Ensino Caminho do Saber
Data: 20 de outubro de 2018.
Público Alvo: Alunos da Educação Infantil de Caxias do Sul e Região.
Local: Escola de Ensino Médio Caminho do Saber
3. OBJETIVOS




Valorizar a educação infantil expondo trabalhos/projetos que contemplem
as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita),
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação.
Demonstrar a expressão de ideias, sentimentos, necessidades e desejos
das crianças, avançando no processo de construção de significados.
Possibilitar aos alunos e professores a integração com estudantes de
outras instituições de ensino, de modo a ampliar suas relações e
possibilitar o contato com outras culturas.

4. PARTICIPAÇÃO
Para exposição os trabalhos:
4.1. Os trabalhos/projetos devem conter:
 Tema
 Objetivos
 Resumo (Através de fotos, portfólios, painéis, maquetes, etc.)

4.2. Critérios
 A escolha do tema é livre e fica a critério da escola participante.
 A exposição dos trabalhos fica sob responsabilidade de cada
escola, e deve ser organizada pela mesma, no dia anterior à
mostra.
 Cada escola pode participar expondo 2 (dois) Projetos/Turmas.
 Importante: Não serão aceitas inscrições fora dos prazos
estabelecidos.
5. INSCRIÇÕES
Para participar da 1º Mostra do Saber a escola deve:
 Inscrever-se por meio da ficha de inscrição que se encontra em
www.redecaminhodosaber.com.br
 Prazo para inscrição 16/10 com preenchimento do formulário.
6. PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DA FEIRA DIA HORÁRIO
6.1. Exposição
Cronograma:
Data
19/10
19/10
20/10
20/10
20/10
20/10

Horário
17h30
18h

Atividade
Credenciamento da escola.
Montagem do painel e espaço para exposição dos
trabalhos.
8h
Abertura da Mostra
8h30 – 11h30 Visitação e avaliação – aberto ao público
10h
Feira e cerimônia para entrega das medalhas de
participação
11h45
Organização final e encerramento da Mostra.

6.2. Cada Projeto terá um painel, que estará à disposição para
exposição de seus trabalhos, conforme imagem abaixo:

Abas (2x): ~= 62cm (comprimento) X 150cm (altura)
Centro: ~= 110cm (comprimento) X 150cm (altura)
Total: ~= 234cm (comprimento) X 150cm (altura)
*O painel deverá ser forrado (com papel pardo, TNT ou tecido) com as
informações do projeto (tema, objetivos e resumo).
6.3. Responsabilidades dos participantes:






Montar a exposição do trabalho de pesquisa no local designado.
Realizar o transporte, a instalação e a remoção do material exposto,
conforme o cronograma de datas estabelecido.
Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais,
bem como pela limpeza e a ordem no estande.
Identificar os trabalhos e projetos com nome da escola, tema e objetivo
dos trabalhos.
Permanecer no local do evento com um representante da escola (direção,
professor ou coordenação) e com alunos que representem a turma para
exposição/apresentação do projeto. (máximo 5), podendo a turma ser
divididos por horários. (30 em 30min).

7. PREMIAÇÕES
Todas as crianças receberão uma medalha de participação na 1º Mostra
do Saber, a serem entregues no dia do evento, impreterivelmente as 10h, com
Cerimônia no local do evento.
Os trabalhos terão avaliação externa e receberão certificado de trabalho
destaque pelo voto técnico e outro certificado de trabalho destaque pelo voto
popular.
Caxias do Sul, Setembro de 2018.

