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PROJETO -  XIII MOSTRA CULTURAL – 2016  
 

 

 

 

Tema Gerador: 
 

“OLIMPÍADAS: CULTURAS E TECNOLOGIAS” 
 
 

DATAS DO EVENTO: 15 e 17 de julho 
 

 

HORÁRIO DA MOSTRA CULTURAL:  

 

LOCAL DATA HORÁRIO 
 

EXPOSIÇÃO: 

 

 ETRR – DUQUE DE CAXIAS - Museu Ciência e 

Vida 

 ETRR – LINS DE VASCONCELOS - Escola 

 
 

 

15/07 

sexta-feira 

 

10h às 20h 

 

APRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS MUSICAIS: 

 

 ETRR – DUQUE DE CAXIAS E LINS  

( Olaria Atlético Clube) 
 

17/07 

Domingo 

12h às 19h 
 

12h – Abertura Oficial 

com desfile das Turmas 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 Compreender a atividade desportiva como meio de inclusão social. 

 Valorizar aspectos culturais, econômicos e políticos dos jogos olímpicos desde a Grécia até 

os dias atuais. 

 Estreitar as relações interpessoais. 

 Reconhecer e respeitar as diferenças individuais. 

 Estabelecer uma construção significativa de aprendizados coletivos e colaborativos. 
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DIAS E HORÁRIOS DAS REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DE TURMAS: 

 

Dias Horários 

 

Dia 26/04 

 

12h30 (auditório) 

 

 

COMO SERÁ O PROJETO E QUAIS AS RESPONSABILIDADES DE CADA TURMA? 

 
 

 

 O projeto da Mostra Cultural 2016 será dividido em TRÊS etapas: 
 

 

 
 
 

1ª- Pesquisa e apresentação semanal do desporto sorteado pela turma, atendendo as 

exigências do projeto no cronograma definido abaixo. 

 

2ª. Sistematização das pesquisas realizadas durante o mês de maio, junho e julho, tendo 

culminância à apresentação de stand que represente o desporto sorteado e as peculiaridades  

do país de origem, para a comunidade educativa. Ver desdobramentos abaixo. 

 

3ª – Desfile e apresentação de números musicais que evidenciem a cultura da cidade sede 

de 2016 - Rio de Janeiro, através da construção de uma mini abertura das “Olimpíadas”. 
 

 

Para melhor compreensão, seguem as etapas do desenvolvimento do projeto: 

 

 
 

 

 

 

1ª -  Pesquisa e apresentação semanal de um tema sobre o desporto 

sorteado pela turma. 

 

 
 (Período de 09/05 a 15/07) 

 
1.1 –  A coordenação sorteará,  o desporto pelo qual cada turma ficará responsável. Cabe à turma 

desenvolver uma pesquisa sobre o respectivo desporto. 
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ESPORTES A SEREM 
SORTEADOS: 

Esporte 1 - Natação 

Esporte 2 – Judô 

Esporte 3 - Ciclismo 

Esporte 4 – Tênis de mesa 

Esporte 5 - Voleibol 

Esporte 6 – Tiro com arco 

Esporte 7 - Futebol 

Esporte 8 – Boxe 

Esporte 9 - Basquetebol 

Esporte 10 - Badminton 

Esporte 11 - Handebol 

Esporte 12 - Esgrima 

Esporte 13 - Golfe 

Esporte 14 - Atletismo 

Esporte 15 - Vela 

Esporte 16 - Ginástica Artística 

 

1.2  - Cada turma terá que se organizar em grupos para fazer as seguintes pesquisas sobre o 

desporto sorteado: 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
 

Datas  Cronograma de apresentações 

02/05 a 15/07 

 

A escola criará uma página no facebook da Mostra Cultural 

ETRR- 2016.  

 Nesta página, as equipes deverão publicar informações sobre o 

desporto, sua origem e história, sua cultura, gastronomia, 

personalidades, atletas que se destacaram, evolução do 

desporto, uniformes usados, regras, tecnologia utilizada para o 

desporto, país de origem do desporto, suas tradições,  

costumes, pontos turísticos etc. 

Cada equipe/ turma deverá publicar no mínimo duas pesquisas( 

por semana) sobre os temas acima, levando-se em consideração 

o desporto sorteado. Os temas por semana, são livres e não 

podem se repetir. Atenção às pesquisas realizadas! 

O monitoramento será realizado pela equipe pedagógica da 

escola, através do número de compartilhamentos realizados. 

Esta página deverá ser alimentada com informações sobre o 
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tema até o dia 15/07.  

16/05 a 27/05 Vídeo no youtube sobre o país de origem do desporto sorteado. 

Este vídeo deverá ser publicado, também, na página do 

facebook. 

30/05 a 13/06 Exposição de charges sobre o desporto e toda a cultura do país 

de origem, inclusive personalidades. 

Não haverá apresentação, somente exposição.  

Tamanho obrigatório: Folha A3 

24/06 : 1ª e 3ª 

séries 

01/07:  2ª séries 

 Música: Som e violão de uma música. 

Em comemoração aos 100 anos do samba, a música escolhida 

deve ser um samba. 

Apresentação no pátio da escola – 24/06 - (1ª e 3ª séries) e 

01/07  ( 2ª séries).  

*Horário das apresentações: 

 Manhã: 9h30 às 10h30 

 Noite: 20h às 21h. 

OBS: Tempo máximo de apresentação: 5 minutos. 

Cada equipe ficará responsável por publicar um vídeo do número 

musical que apresentou, nos respectivos dias. 

 

 

1.3 – As atividades desenvolvidas ao logo dos meses de maio, junho e julho até dia 01/07, serão  

apresentados no pátio da escola, em local determinado, para julgamento dos trabalhos.  

 

 

1.4  - A turma terá que montar ou trocar à exposição (CHARGE), sempre às segundas-feiras, fora 

do horário de aula. 
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Seguem os horários: 

 
 

TURNOS  HORÁRIOS DE ARRUMAÇÃO 

Alunos que estudam no horário da 

MANHÃ 

TARDE ou NOITE 

Alunos que estudam no horário da 

NOITE 

MANHÃ ou TARDE 

 

 

1.5 –  A avaliação dos trabalhos expostos (Facebook, Vídeos e charges), terão  como requisitos 

nesta etapa: 
 

REQUISITOS VALOR 

Atender ao objetivo proposto pela 

atividade exposta 

4,0 

Organização da equipe e exposição 2,0 

Criatividade, inovação e 

originalidade 

2,0 

Cumprimento dos prazos e nº de 

compartilhamentos, quando for o 

caso. 

2,0 

 

1.6  - A turma será avaliada por dois professores. O valor do trabalho apresentado é DEZ (10,0). 

Perderá ponto a turma que não cumprir com as regras fixadas no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IINNSSTTIITTUUTTOO  RREEZZEENNDDEE--RRAAMMMMEELL  LLTTDDAA..   
  

EESSCCOOLLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  RREEZZEENNDDEE--RRAAMMMMEELL   
 

Gestão Empresarial - Eletrônica - Eletrotécnica - Informática - Mecânica - Mecatrônica - Química – Petróleo e Gás 
Telecomunicações – Automação Industrial – Segurança do Trabalho  
 

Rua Lins de Vasconcelos, nº. 542 - Lins – CEP 20710-130 – Rio de Janeiro – RJ. 
 

 
www.etrr.com.br – (21) 2597.1247/ 3296-3550 

 

1.7  - Será também de inteira responsabilidade do grupo, supervisionar e manter a exposição na 

íntegra, pois não haverá data certa para as avaliações. O avaliador terá o período de exposição 

para julgar o trabalho exposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2ª - STAND - Sistematização das pesquisas realizadas durante o mês de abril 

e maio, tendo culminância à apresentação de stands que representem os 

desportos sorteados para a comunidade educativa; 

(DIA – 15/07 – ETRR) 

 

Como será realizada a tarefa do stand? 
 

2.1 - A equipe que estiver escalada para explanações e demonstrações do trabalho deverá ser 

composta de no mínimo, 3 (três) alunos uniformizados ou caracterizados com uniforme do 

desporto e com crachá.  O uso do crachá é obrigatório para todos os alunos, mesmo para os 

que não estiverem em horário de apresentação.  

 Lembrando que não é permitido o uso de saias, bermudas acima do joelho, bonés, 

chinelos ou sandálias rasteiras. 

 

2.2 – DISPOSIÇÃO DOS PROJETOS POR SALA - Para cada turma será disponibilizada uma mesma área 

em formato triangular sendo: dois lados medindo 5m e outro medindo 7m, totalizando 12m2, independente 

da dimensão da sala.  Cada representante receberá um modelo impresso da sala e da área disponível para 

seu projeto. 

Não será permitido ultrapassar a área previamente demarcada no chão.  

 

Lembretes:  

 Se um membro da equipe publicar informações 

que denigram a pesquisa de sua turma, a turma 

perderá dois pontos. 

 Caso um aluno de outra equipe faça uma 

publicação que denigra a pesquisa da turma 

concorrente, este aluno perderá sozinho, dois 

pontos. 
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2.2.1 – Aproveitando toda pesquisa realizada para as publicações no facebook, cada turma deverá 

apresentar um stand que exponha tudo o que fora estudado do desporto sorteado , tais 

como:  

 personalidades 

 atletas que se destacaram 

 evolução do desporto 

 uniformes usados 

 regras 

 tecnologia utilizada para o desporto 

 país de origem do desporto 

 suas tradições _ País de origem do desporto 

 costumes_ País de origem do desporto 

 pontos turísticos_ País de origem do desporto 

 sua história _ País de origem do desporto etc. 

 

 A equipe pode enriquecer o trabalho com: cenários, maquetes, painéis, cartazes, 

objetos, figurinos, fotos, comidas típicas, personalidades, tendo como obrigatoriedade 

um estandarte, 1,20m x 0,90m, com o desporto sorteado.(veja o anexo).  

 O estandarte deverá ser utilizado na escola, no stand e no dia do desfile, no clube. 

 

      Na estandarte deve constar as seguintes informações: 

 

 XIII Mostra Cultural 

 Logo e nome da escola 

 Desporto 

 Identificação da turma 

 

 Não será permitido perfurar as paredes, bem como a utilização de fita adesiva, conhecidas 

como “fita banana”. 

 

2.3 - O aluno não poderá ficar sentado ou deitado no chão. O espaço não deverá ser depósito de 

pertences pessoais (ex: mochila) que não façam parte do projeto. Os alunos devem trazer o 

mínimo de objetos possível, pois haverá grande circulação de convidados visitando a Mostra.  

2.4 –  Cada turma ficará com a “metade” de uma sala para fazer seu  stand e a apresentação do 

trabalho. As salas serão sorteadas e a turma deverá obedecer o espaço pré-determinado pela 

coordenação. 

2.5 - A criatividade e a organização do trabalho deverão estar de acordo com o desporto 

sorteado e farão parte dos requisitos de avaliação.  
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2.6 - HORÁRIO DE MONTAGEM - A escola estará liberada para que as turmas possam iniciar a                           

organização e ornamentação de seus projetos a partir das 10h horas do dia 14 de julho, quinta-

feira. 

Durante a arrumação dos projetos não é necessário que os alunos estejam uniformizados, porém solicitamos 

bom senso na escolha de uma vestimenta adequada ao ambiente escolar, de acordo com tópico 

“UNIFORME” do manual do aluno. 

2.7 - DESMONTAGEM E RETIRADA DE MATERIAIS 

A desmontagem dos projetos deve ser realizada no dia 15/07 a partir das 21h e todo o material particular 

trazido deve ser retirado até às 22h.  

Para organização da escola, de forma a atender aos alunos que estudam aos sábados, todo o material 

deixado após às 22h será descartado. 

2.8 – O trabalho (STAND) será avaliado por dois convidados externos e um professor. O valor do 

trabalho nesta etapa é DEZ (10,0).   A avaliação desta etapa atenderá aos seguintes requisitos: 

 

REQUISITOS VALOR 

Atender ao objetivo proposto da pesquisa - 

STAND 

4,0 

Organização da equipe e exposição 2,0 

Criatividade e inovação 2,0 

Explicação oral 2,0 

 

 

3ª – Desfile e apresentação de números musicais que evidenciem a cultura da 

cidade sede de 2016 - Rio de Janeiro, através da construção de uma mini  

abertura das “Olímpiadas”. 

(DIA 17/07 – Olaria Atlético Clube) 

 

Quais as tarefas a serem cumpridas no clube? 

 

 Desfile das turmas 

 Mini abertura das olimpíadas 
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 3.1 - Desfile das turmas 

 
 

3.1.1 - Como todos os anos, teremos o nosso tradicional desfile para abrir nosso segundo dia do 

evento. 

Nesse desfile, dez alunos deverão seguir as orientações abaixo: 

 

  Um aluno uniformizado (UNIFORME DA ESCOLA) devera vir à frente, 

carregando a estandarte com as seguintes informações: 

   

         Na estandarte devem constar as seguintes informações: 

 

 XIII Mostra Cultural 

 Escola ETRR 

 Desporto 

 Identificação da turma 

 

 No mínimo dois alunos com vestimenta adequada para a prática do esporte. Caso desejem 

colocar todos com o uniforme do desporto, não haverá problema, exceto o aluno que 

carregará o estandarte( UNIFORME DA ESCOLA). 

 

Sendo assim, o número de componentes para o desfile de abertura será de dez alunos. Os 

alunos participantes deverão chegar às 11h devidamente arrumados para o desfile. 

 

 3.2 - Mini abertura das olimpíadas 

 
 

          O DESAFIO deste ano é: 

 

Elaborar um número musical de uma mini abertura das olimpíadas. A equipe deve levar em 

consideração que as olimpíadas está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro – Brasil. 

Lembro ainda, que este ano completamos o centenário do samba.  
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 
 

TURMA HORÁRIO DESPORTO 

1ºADM-M1 13h Handebol 

1ºINF-M1 13h10 Ginástica Artística 

1ºMCT-M1 13h20 Judô 

1ºMEC-M1 

1ºQUI-M1 
13h30 Boxe 

1ºMCT-M1 

 Duque de Caxias 
13h40 Todos  

2ºADM-M1 13h50 Futebol 

2ºINF-M1 14h Badmington 

2ºMCT-M1 

 
14h10 Tiro com arco 

2ºMCT-M1 

 Duque de Caxias 
14h20 Todos 

2ºMCT-M2 

2ºSEG – M1 
14h30 Tênis de mesa 

2ºQUI-M1 14h40 Vela 

3ªADM-N1 14h50 Golfe 

3ºINF-N1 15h Atletismo 

3ºINF-N2 

3ºELT-N1 
15h10 Basquete 

3ºMCT-N1 15h20 Natação 

3ºMCT-N2 

3ºMEC-N1 
15h30 Ciclismo 

3ºTPG-N1 15h40 Volei 

3ºQUI-M1 15h50 Esgrima 

PREMIAÇÃO 17h  
 

 

3.3.1 - Cada turma deverá elaborar uma apresentação coreográfica (mínimo de 5 e máximo de 8 

minutos).  Esta apresentação deverá ter a participação de, no mínimo, 20 alunos da turma. Todos 

os dançarinos deverão estar devidamente caracterizados. Esta apresentação será no clube.  

O CD com a(s) música(s) da apresentação deverá (ão) ser entregue na coordenação pedagógica, até 

o dia 01/07/2016. A turma que não entregar o CD na data prevista, perderá um ponto (1,0) da 

nota da dança. 
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3.3.2 – Avaliação da dança: 
 

 A avaliação da apresentação musical valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e será realizada 

pelos julgadores em cada tarefa, descontando os pontos perdidos por não cumprimento das 

regras estabelecidas e descartando a menor nota recebida de um julgador.  
 

A avaliação desta etapa atenderá aos seguintes requisitos: 

REQUISITOS VALOR 

Apresentar um número musical, respeitando 

cantores sorteados. 

2,0 

Criatividade e inovação das coreografias 2,0 

Número mínimo de participantes: 20 alunos 2,0 

Harmonia 2,0 

Figurino 2,0 

 
 

Regras: 
 

3.4 - A presença é obrigatória nos dois dias de evento. Caso o aluno não possa comparecer, deverá 

apresentar documento que justifique sua ausência para análise da coordenação.  Caso o 

processo solicitado seja deferido, o aluno terá direito a realizar e apresentar um trabalho a 

ser avaliado por uma banca de professores.  

3.5  - O tempo mínimo de permanência em cada dia do evento deve ser de 3 (três) horas. O aluno 

deverá se dirigir ao representante da escola para computar sua presença. 
 

3.6 - Caso a turma deixe de participar de alguma das modalidades acima ou infringir normas de 

conduta e postura, perderão os pontos correspondentes às referidas tarefas; ou casos 

extraordinários sujeitos a análise da equipe pedagógica. 

 

 A avaliação individual será a nota coletiva descontando os pontos perdidos por não 

cumprimento das tarefas. O representante da turma é responsável por apresentar um 

relatório ( entregue pela Profª. Márcia e/ou Profº Otávio), descrevendo qual foi a 

participação de cada aluno no projeto.  
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 O aluno que for citado no relatório da turma com participação não satisfatória, assim como 

o aluno que apresentar comportamento inadequado durante a Mostra (uniforme incorreto, 

indisciplina etc.) perderá pontos da média individual. 
 

 A nota final da mostra de cada aluno irá compor o boletim escolar, sem realizar recuperação 

paralela com a nota da avaliação do bimestre anterior. 

 

 
 

– AVALIAÇÃO  – Média Final da Mostra Cultural 
 

 A média da mostra cultural será o somatório da nota final: das pesquisas (online) + nota do 

stand + nota da apresentação  musical  dividido por 3.  

 Caso algum aluno tenha perda de ponto nas atividades, sua média final será diferenciada dos 

demais alunos da turma. 
 

- PREMIAÇÕES  
 

 Stand – medalhas para 1º. 2º e 3º lugares por série 

 Dança – Troféu para 1º. 2º e 3º lugares por série 

 EXTRA -  Torcida da PAZ (troféu) – Melhor torcida da Escola. ( ainda não definido o 

uso das bandeiras com mastro). 

 
 

 

TORCIDA DA PAZ: Será premiada a torcida que mais incentivar sua equipe, sem atrapalhar 

as apresentações das demais turmas, com respeito aos colegas competidores e espírito esportivo, 

torcendo e vibrando a cada conquista com educação e maturidade. Vale lembrar que postura 
inadequada de um dos integrantes da torcida acarretará perda de pontos na média final para 
a turma. 

 
 

“O importante não é vencer e sim participar.” 
 

Direção ETRR 
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INFORMAÇÕES EXTRAS: 

 IDENTIFICAÇÃO  

TODOS os alunos deverão estar com o crachá de identificação escolar durante toda a sua 

permanência na escola e no Clube. É obrigatório o uso do crachá escolar com o cordão 

personalizado da ETRR, o qual encontra-se disponível na secretaria. Caso o aluno já o tenha, não é 

necessário adquirir outro.  

 DESFILE DE ABERTURA – Será no dia 17/07 às 12h  

 Os alunos participantes deverão chegar ao Clube às 11h00 devidamente arrumados para o desfile.  

 

 PRESENÇA  

 Todos os alunos devem estar presentes nos dois dias da Mostra Cultural.  
  

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

1. Durante a Mostra Cultural todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados. Os alunos 

de 3ª série do turno da noite poderão estar com camisa de malha branca lisa ou o uniforme da 

escola. 

2. Materiais pessoais de valor não devem ser deixados no local do projeto sem que nenhum aluno 

esteja presente e responsável. 

3. É permitido colar adesivos nas paredes, com exceção da fita conhecida como “fita banana” ou 

fita “3M”, que marca o local onde é colada.  

4. Não é permitido perfurar as paredes da escola.  

5. Todos os projetos terão áreas iguais, com mesmo formato e medidas, não sendo permitido 

alterar.  

6. Informações sobre o funcionamento da escola:  

 11,12,13/07 – Aula normal 

 Quinta-feira, 14/07 – Arrumação dos stands – 10h às 20h 

 Sexta-feira, dia 15/07 – Mostra Cultural – Escola 

 Sábado , dia 17/07 – apresentação no clube 
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 Segunda-feira, dia 18/07 – Não haverá aula 

 

7. Os alunos que não participarem efetivamente da elaboração do projeto de sua turma serão 

desclassificados e terão nota 0 (zero).  

 

8. ORIENTAÇÃO 

Durante o processo de desenvolvimento do trabalho, cada turma poderá escolher quem será 

o professor orientador de sua turma. Os professores a serem escolhidos deverão fazer parte do 

núcleo comum. A turma deverá encaminhar o(s) nome(s) do(s) professor(s) orientador(s) à 

coordenação até 16/05. É importante que a turma faça o convite e confirme o aceite. O professor 

só poderá orientar, no máximo, duas turmas. 

 

 


