
 

 

Regulamento FEICIC 2018 
 

No dia 10 de julho estaremos promovendo a exposição dos projetos 

desenvolvidos pelos alunos, na 4ª FEICIC do Colégio Imaculada Conceição, de Dois 

Irmãos, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento. 

Escolha do tema e grupos 

Os grupos têm a liberdade na escolha do tema, não havendo uma temática 

específica para o evento. Todos os grupos receberão um direcionamento de um 

professor quanto a viabilidade da temática escolhida. Professor Ricardo fará a 

organização dos grupos. 

Inscrições  

Período de inscrição: do dia 12 de março a 16 de abril de 2018. 

As fichas de inscrição estarão à disposição online, formulário Google, 

endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEVy5M1B8pAZr0SqGQopFKPDIKoJ6

T5vZ9OrXL9D_8GgOFA/viewform?c=0&w=1 

Os grupos deverão ter no mínimo 2 e no máximo 3 componentes por grupo, 

da mesma série e Turma. 

Casos específicos serão avaliados pela comissão organizadora. 

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais será um trabalho 

por turma. 

Trabalho 

Terá três etapas: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEVy5M1B8pAZr0SqGQopFKPDIKoJ6T5vZ9OrXL9D_8GgOFA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEVy5M1B8pAZr0SqGQopFKPDIKoJ6T5vZ9OrXL9D_8GgOFA/viewform?c=0&w=1


1º - Projeto: O mesmo será orientado pelos professores Ricardo/Dilma e 

Sandra/Vera. Será apresentado o passo a passo do projeto escrito. Acontecerá nas 

aulas de Ciências e Português. 

Os grupos deverão entregar o projeto, conforme modelo pré-estabelecido, aos 

professores. 

 

2º - Painel de Qualificação: Os grupos apresentarão seu projeto à comissão 

organizadora e para o professor(a) orientador(a) que orientará, quando necessário, 

sobre as modificações para sua execução. 

 

3º - Resumo: Documento final a ser apresentado, elaborado a partir do projeto 

e de sua aplicação. Essa orientação acontecerá no mês de junho. Modelo 

disponibilizado no site do Colégio. 

 

Tabela de Orientadores do Relatório para os Anos Finais do EF e EM: 

Turma: Professor Orientador: 

61 Profª. Andréia (orientadora) e Profª.Isabel (co-orientadora). 

71 Profª. Sandra 

81 Prof. Ricardo 

91 Profª Mara 

301 Profª. Dilma 

 

Fica a cargo dos grupos a aquisição do material necessário para a realização 

dos experimentos, que deverão ocorrer, se necessário, sob orientação do professor, 

em horário preestabelecido. 

Os grupos deverão entregar o RESUMO, conforme modelo trabalhado. 

 

Datas das entregas:  

Projeto: 06/06/2018  – Prof. Sandra e Vera 

Painel: a definir com cada orientador 

Resumo: 29/06/2018 – Para o professor Orientador 

 



Caderno de Campo 

Todos os grupos farão um caderno de campo, onde deverão constar data, 

procedimentos realizados e assinatura dos alunos em cada ação relativa ao trabalho 

e do professor, quando o encontro for realizado durante as aulas. O caderno de 

campo deverá ser 1 para o grupo, de tamanho pequeno e não espiral. (Este caderno 

acompanha o dia a dia da pesquisa, desde a escolha do assunto até a 

apresentação). 

Obs.: 

 No caderno de campo não são aceitas linhas em branco e nem rasuras. É 

um documento a ser apresentado. 

 O mesmo deve acompanhar o grupo durante todo o trabalho e apresentado 

aos avaliadores no dia da FEICIC. 

Pôster 

 Na elaboração do pôster de lona deve ser observado o tamanho padrão 

0,90 x 1,20 e as informações contidas devem seguir a orientação da 

professora de Informática. 

  Exposição de pôsters no Ginásio, conforme data definida. 

Apresentação 

A apresentação dos trabalhos ocorrerá no dia 10 de julho de 2018, no Ginásio 

do Colégio Imaculada Conceição. 

 

Horários de Apresentação:  

Manhã: 7h45h às 11h 30min. (EF Anos Finais e EM). 

Tarde: 13h30min às 17h. (EI, EF Anos Iniciais e Finais e EM). 

Noite: 17h30min às 19h30min (EF Anos Iniciais e Finais e EM). 

 

Montagem dos Estandes: 

Manhã: 7h20 às 7h45min. 

Tarde: 13h15min às 13h30min. 



Avaliação 

Avaliação Interna: Projeto e Resumo. 

Avaliação Externa: Caderno de Campo, banner e apresentação. 

Conceito: Será computado para o 2º trimestre, para todas as disciplinas. O 

conceito será para componente do grupo, podendo haver variação, conforme a 

participação de cada um. 

Todos os trabalhos serão avaliados por avaliadores convidados e pelos 

professores da Escola. 

 

Premiação 

A combinar. 

Todos receberão certificados e os trabalhos premiados receberão medalhas. 

Participação em Feiras Externas 

Considerações Finais 

O material e os ambientes utilizados pelos alunos deverão ser entregues da 

forma que receberam. Ao se inscreverem os participantes autorizam 

automaticamente o Colégio a publicar ou reproduzir os trabalhos apresentados. 

A escolha dos vencedores é tarefa exclusiva dos avaliadores. 

Casos omissos serão analisados e definidos pela Equipe organizadora. 

Não será permitida distribuição de alimentos e nem exposição de animais. 

 

Divulgação: visitação nas escolas municipais e estaduais para convidar. 


