REGULAMENTO XXIX SEMECE
01. APRESENTAÇÃO
O tema #Alemdasala é uma expressão atual que tem como significado a busca de
conhecimentos que podem ser agrupados além das salas de aula.
A ideia da XXIX SEMECE é trabalhar os conteúdos estudados para situações vividas para
além da realidade da sala de aula. Para isso, foram elencados desafios não apenas conceituais
que envolverão as ciências, as artes, a literatura, as linguagens, organizadas na Mostra de
Ciências e no Literartes - projetos estruturantes do Colégio Maria Ester – mas, proporcionando
aos alunos oportunidades que vivenciarão os avanços da ciência: natureza, seres vivos, corpo
humano, biotecnologia, inovação científica, em suma, a vida. Os encantos das artes e da
literatura assumem papéis inconfundíveis na história humana, quando se deparam, por
exemplo, com o ímpeto da jovem Malala que desafiou seu tempo pelo desejo de estudar e
acabou sendo vítima da violência. Porém, resistiu e luta para que cada criança tenha acesso aos
livros. Além disso, o protagonismo juvenil e a exposição de sua visão de mundo já tornam a
SEMECE um projeto fundamental de Formação Humana de grande relevância para a
comunidade escolar do CME.
02. INSTRUÇÕES GERAIS
As atividades da XXIX SEMECE serão realizadas entre os dias 13/09 a 15/09 do corrente
ano (de quarta-feira à sexta-feira).
2.2. É extremamente importante que o regulamento seja lido e discutido com toda a equipe.
Em caso de dúvida, procurar a Comissão Organizadora.
2.3. As equipes não podem alegar desconhecimento do regulamento para obter qualquer
vantagem ou fugir de qualquer sanção.
2.4. Serão seis as equipes que irão participar da XXIX SEMECE, distribuídas da seguinte forma:
6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano do EF2 e 1ª série, 2ª série do Ens. Médio.
2.5. Cada série formará equipes para os projetos Mostra de Ciências e suas tecnologias e o
Literartes. O número de equipes e a quantidade de membros variam por turma/séries;
2.6. As equipes deverão participar da SEMECE valorizando os princípios de cooperação, ética e
fraternidade.
2.7. As equipes serão coordenadas por professores da Escola, levando-se em conta as áreas em
que estão vinculados e séries que atuam, conforme a inscrição das equipes por projetos:
2.1.

a. Equipes da Mostra de Ciências e suas tecnologias: professores da área de Ciências da
Natureza e Matemática;
b. Equipes do Literartes: professores da área de Linguagem e Códigos
c. Professores da área de Ciências Humanas estarão à disposição para auxiliar no andamento
dos trabalhos das equipes/projetos bem como na SEMECE em geral;
Cabe aos professores-coordenadores das equipes, a tarefa de organizar os trabalhos,
dividirem as funções e cobrá-las, bem como a responsabilidade pela orientação dos membros
da equipe, estimulando a participação, enfatizando o estudo e prezando por um
comportamento ético de todos os membros da equipe. Não cabe aos professorescoordenadores fazer as atividades pelos alunos, não podendo eximir-se de ajudar sua equipe
dentro de sua carga horária na escola.
2.9. Os trabalhos terão a Direção Geral da Profª. Fátima Lemos.
2.10. Haverá uma Comissão Organizadora composta por Nascimento Costa, Josenilda Tomaz, Monise,
Paizinha, Joana Áuria, Adriana Barreto, John Kildare, Mena Barreto, Karla Érika, Abilene Brito, Fabíulo,
Glaudenir Brasil e Alana Gonçalves. Esta comissão coordenará as tarefas da XXIX SEMECE, bem
como, observará os seguintes aspectos em todas as equipes:
2.10.1. Cumprimento do traje indicado no item 2.17;
2.10.2. Comportamento adequado em todas as atividades;
2.8.

É vetado o uso indevido de imagens e insultos de membros em geral em Redes
Sociais na internet e nos meios de comunicação, conforme previsto em Lei e no
Regulamento Interno Disciplinar.
2.11. Não será permitido o uso de instrumentos de percussão ou similares.
2.12. É exigido silêncio nas arquibancadas sempre que alguma tarefa de exposição estiver
acontecendo.
2.13. Em caso de desentendimentos entre alunos, a Comissão Organizadora avaliará a situação
e tomará as devidas medidas cabíveis.
2.14. A Comissão Organizadora poderá também funcionar como Corpo de Jurado e sua
decisão estará imune a protestos.
2.15. Teremos como Equipe Auxiliar: Reneé Cândido, Diego Alencar, Carla Holanda, Leonardo
Lemos, Beatriz Nobre, Marconi Jerferson, Kátia Cilene, Heloisa, Sandra Felix, Velêda e Jocel.
2.16. A Escola estará disponível para organização e realização dos trabalhos no horário de 7h
às 17h.
2.17. Os alunos deverão comparecer ao Colégio obedecendo a uma das seguintes opções de
traje:
• Meninas: Blusa da SEMECE, calça comprida ou short na altura do joelho e/ou
fardamento completo da escola e tênis.
• Meninos: Blusa da SEMECE, calça comprida ou short na altura do joelho e/ou
fardamento completo da escola e tênis.
2.10.3.

03. TAREFAS
DATA

HORÁRIO

8h

9h
13/09/2016
(quarta- feira)

9h

14/09/2016
(quinta-feira)

15/09/2016
(sexta-feira)

ATIVIDADES
Abertura oficial da SEMECE
Local: Ginásio da escola
- Hino nacional
- Juramento
- Apresentação das tarefas
- Encaminhamentos dos alunos às Olimpíadas de
Português e Matemática.
Atividades recreativas
Olimpíadas de Matemática e Português
Local: Salas de aula/Ginásio:
OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS
Sala 06 ginásio 6º e 7º
Sala 02 ginásio 8º e 9º
Sala 03 ginásio 1ª e 2ª séries

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
Sala 01 ginásio 6º e 7º
Sala 04 ginásio 8º e 9º
Sala 05 ginásio 1ª e 2ª séries
13h às 17h Elaboração/organização dos trabalhos pelas equipe
Mostra de Ciência (equipes: 6º, 7º e 8º anos).
8h às
Local: Ginásio
11h
Tecnologia (equipes: 6º, 7º e 8º anos).
Local: Espaço Cultural
Mostra de Ciência (equipes: 9º ano, 1ª e 2ª série).
14h às
Local: Ginásio
17h
Tecnologia (equipes: 9º ano, 1ª e 2ª série).
Local: Espaço Cultural
Encerramento com Literartes (Equipes 6º, 7º, 8º, 9º, 1ª e 2ª
8h às
série)
11h30min
Local: Ginásio

13/09/2016 - (Quarta-feira)
1ª TAREFA: 2ª FASE DA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS
 Operacionalidade: Os participantes da referida tarefa serão os alunos aprovados na 1ª
Fase da Olimpíada de Português, os quais representarão suas respectivas equipes. Os alunos
deverão comparecer ao local da prova, munidos de caneta azul ou preta, lápis e borracha. Não
será permitido o uso de folhas de rascunho que não as fornecidas pela organização da
atividade. O tema da produção textual será divulgado por ocasião da realização da tarefa. O
primeiro colocado de cada equipe será condecorado com medalha.
 Horário: Todos os alunos inscritos para esta atividade, recomendamos comparecer ao
local de realização da tarefa às 08h20min. A prova iniciará às 09hn, não podendo entrar
nenhum aluno após esse horário e terminará às 11h, portanto com duração de 90 minutos.
 Local: Ginásio
 Traje: Calça jeans e camisa da SEMECE; ou fardamento completo.
 Avaliação: O processo de avaliação das produções será realizado observando o que
segue. Serão descontados pontos caso sejam cometidos os erros abaixo:
- ASPECTOS GRAMATICAIS: serão retirados 3 pontos.
- ASPECTOS DA ESCRITA: serão retirados 2 pontos.
- ASPECTOS TEXTUAIS: serão retirados 4 pontos.
 Premiação: A produção vale, no máximo, nota 10. Os alunos destaques nas Olimpíadas de
Português serão condecorados com medalhas de honra ao mérito.
 Responsável pela tarefa: Prof.ª Abilene de Brito.
2ª TAREFA: OLIMPÍADA DE MATEMATICA
 Operacionalidade: Os 15 participantes da referida tarefa foram selecionados pela
coordenação de área. Os alunos deverão comparecer ao local da prova munidos de caneta azul
ou preta, lápis e borracha. Não será permitida a utilização de calculadoras. A prova constará de
15 questões em nível crescente de dificuldade. O primeiro colocado de cada equipe será
condecorado com medalha.
 Horário: Todos os alunos inscritos para esta atividade, recomendamos comparecer ao
local de realização da tarefa às 08h20min. A prova iniciará às 09h, não podendo entrar nenhum
aluno após esse horário e terminará às 11h, portanto com duração de 90 minutos.
 Local: Ginásio
 Traje: Calça jeans e camisa da SEMCE; ou fardamento completo.
 Premiação: A produção vale, no máximo, nota 10. Os alunos destaques nas Olimpíadas de
Português serão condecorados com medalhas de honra ao mérito.
 Responsável pela tarefa: Prof.º Fabíulo Silva.

14/09/2016 (quinta-feira)
3ª TAREFA: Mostra de Ciências e suas Tecnologias
Operacionalidade: Os trabalhos serão apresentados em Standes no Ginásio da Escola e nos
Recursos Audiovisuais no Espaço Cultural. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão
julgadora convidada pela organização do evento.
As equipes deverão trabalhar com os seguintes temas:
DOS SUBTEMAS DAS CIÊNCIAS:
6º ANO – NÃO É MENTIRA, É A NATUREZA.
7º ANO – NÃO É MENTIRA, SÃO OS SERES VIVOS.
8º ANO – NÃO É MENTIRA, É O CORPO HUMANO.
9º ANO – NÃO É MENTIRA, É INOVAÇÃO CIENTÍFICA.
1ª SÉRIE – NÃO É MENTIRA, É A VIDA.
2ª SÉRIE – NÃO É MENTIRA É A BIOTECNOLOGIA.

DOS SUBTEMAS DAS TECNOLOGIAS:
6º ANO A - TEMA: TECNOLOGIA PARA PREVER TSUNAMIS E TERREMOTOS
6º ANO C - TEMA: TECNOLOGIA DOS AEROGERADORES
7º ANO A - TEMA: TECNOLOGIA DOS APLICATIVOS PARA SMARTPHONES
7º ANO B - TEMA: COMO A TECNOLOGIA INFLUENCIA NOSSO DIA A DIA
7º ANO C - TEMA: TECNOLOGIA DA ENERGIA NUCLEAR
8º ANO A - TEMA: TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS ARTIFICIAIS
8º ANO B - TEMA: TECNOLOGIA DAS CÉLUAS TRONCO E BIÔNICAS
9º ANO B - TEMA: TECNOLOGIA USADA PELA POLÍCIA NA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES
9º ANO C - TEMA: TECNOLOGIA PARA EXPLORAÇÃO EM MARTE
1ª SÉRIE A - TEMA: A ARTE VISUAL E SUA RELAÇÃO COM A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
1ª SÉRIE B - TEMA: ENERGIA CINÉTICA NOS CARROS HÍBRIDOS
2ª SÉRIE A - TEMA: OBTENÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DA FUSÃO NUCLEAR
2ª SÉRIE B - TEMA: PROJETO GENOMA HUMANO
 Horário: 8H às 11h
 Local: Escola / Ginásio
 Traje: Calça jeans e camisa da SEMCE; ou fardamento completo.
Pontuação: Os avaliadores atribuirão notas de mínimo 1,0 e máximo 2,0 para cada um dos
seguintes critérios: ORGANIZAÇÃO, CRIATIVIDADE, APRESENTAÇÃO, DOMÍNIO DO
CONTEÚDO E PERTINÊNCIA AO TEMA.
 Responsável pela tarefa: Área de Ciências da natureza

(15/09/2016) – sexta-feira
4ª TAREFA – Literartes
Operacionalidade: Cada turma deverá fazer uma apresentação artística onde desenvolverá os
seguintes temas:
6º ano - A história de Malala em três atos.
7º ano - A menina que roubava livros em três atos.
8º ano - O menino maluquinho e o consumismo.
9º ano – Ser Jovem: High School Musical.
1ª série AB - Mulheres alencarinas: as gerações do amor!
2ª série AB - Do regional ao universal: o auto em três atos!
A Comissão julgadora avaliará os seguintes critérios:
 Apresentação
 Fidelidade ao tema
 Criatividade
 Organização.
Pontuação: Cada item será avaliado com notas de 5 a 10. O resultado da média obtida das
notas dos alunos participantes será multiplicado por 10 e o total será atribuído à equipe. A
equipe que obtiver maior pontuação será condecorada com medalha de honra ao mérito.
 Horário: 8H (início)
 Local: Ginásio
 Traje: Livre
OBSERVAÇÕES GERAIS
1. A formação das comissões julgadoras é de responsabilidade de cada coordenação de área
responsável pelos projetos respectivos.
2. Não será computada a presença do aluno que não esteja de acordo com o traje
determinado no item 2.17 do presente regulamento.
3. A frequência do dia 13, quarta-feira, está a cargo dos professores e da Comissão Auxiliar
nas salas de aulas em que estudam os alunos, no horário das 07h20min e das 13h20min.

3.1 A frequência do dia 14, quinta-feira, será feita mediante a ficha de avaliação.
3.2 A frequência do dia 15, sexta-feira, será realizada no ginásio, pelos coordenadores – das
7h20 às 8h20min.
4. O aluno deve comparecer durante a SEMECE apenas nos horários cujas atividades estão
direcionadas para a sua série.
5. As notas obtidas nos trabalhos serão utilizadas como nota de trabalho parcial em todas as
disciplinas, referente ao 3º bimestre, devendo o aluno ter frequência nas atividades destinadas
para a sua série.
6. As equipes com maior pontuação na Mostra de Ciências, Tecnologia e Literartes, dos dois
níveis (6º, 7º, 8º) e (9º, 1ª, 2ª) serão condecoradas com Medalhas de Honra ao Mérito.
6.1 Os alunos de 1º e 2º lugares (por série) das olimpíadas Português e Matemática receberão
Medalhas de Honra ao Mérito. Ressaltamos que os alunos de 1º lugar, receberão os livros de
Matemática e Português para o ano letivo de 2018, caso continuem no CME.
Qualquer decisão sobre a qual seja omisso o presente regulamento, bem como
interpretações discordantes de seu conteúdo são de competência soberana e
exclusiva da Comissão Organizadora.

