APRESENTAÇÃO
O Colégio Maria Ester 1 realiza a XXX edição de sua Semana Maria Ester
de Cultura e Educação (SEMECE), com a temática geral Conectando Saberes. Na
intenção de permitir aos seus alunos e professores espaços de aprendizagens,
troca de experiências e momentos para a compreensão dos assuntos que marcam
nossa época, nossa gente, nossa história.
O tema Conectando Saberes ultrapassa os muros da escola, permitindo
aos seus participantes, o protagonismo na produção de conhecimento, de valores
que ressignificam nosso passado, quando trata das personalidades que marcaram
nossa história e da contribuição da literatura cearense para a formação de nosso
povo. O debate aberto e intenso sobre os desafios da nossa cidade em seus
diversos aspectos (sustentabilidade, segurança, mobilidade urbana, etc.); a leitura
crítica do nosso momento presente, quando comemoramos os 30 anos da
Constituinte e os desafios da democracia como tarefa de todos; das mudanças
paradigmáticas da educação brasileira com as discussões da BNCC e, acima de
tudo, quando permite um resgate da história e memória das diversas edições da
SEMECE. Quando se optou pelo tema Conectando Saberes, a finalidade foi
destacar que o saber muda o mundo, muda as pessoas. É com esse espírito que
se celebra a XXX SEMECE, acreditando sempre, que a educação constitui o
caminho seguro para a humanidade.

INSTRUÇÕES GERAIS
A. As atividades da XXX SEMECE serão realizadas entre os dias 04/09 a 06/09 do
corrente ano (de terça-feira à quinta-feira).
B. É extremamente importante que o regulamento seja lido e discutido com toda
a equipe. Em caso de dúvida, procurar a Comissão Organizadora.
C. As equipes não podem alegar desconhecimento do regulamento para obter
qualquer vantagem ou fugir de qualquer sanção.
D. Serão seis, as equipes que irão participar da XXX SEMECE, distribuídas da
seguinte forma: 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano do EF2 e 1ª série, 2ª série do Ens.
Médio. Consideram-se duas baterias para organização das atividades:
1º bateria: 6º, 7º e 8º ano.
2º bateria: 9º, 1ª e 2ª série.
E. As equipes deverão participar da SEMECE valorizando os princípios de
cooperação, ética e fraternidade.
F. As equipes serão coordenadas por professores da Escola, levando em conta as
áreas em que estão vinculados e séries que atuam.

INSTRUÇÕES GERAIS
a) COORDENADORES RESPONSÁVEIS - Equipes das SALAS TEMÁTICAS:
FABIULO (6º ANO E 7º ANO) – INGRID/KASZYA
ABILENE (8º ANO E 9º ANO) – PRYSCILLA/ CÉLIA
NASCIMENTO (1ª SÉRIE E 2ª SÉRIE) – RITA/ VIVIANE
b) COORDENADORES RESPONSÁVEIS - Equipes das SALAS INTERATIVAS
EDNÚZIA (6º ANO E 7º ANO) - ALEX /CICERO/NAÉRCIO
JOSENILDA (8º ANO E 9º ANO) – ÍTALA/LEAL
MONISE (1ª SÉRIE E 2ª SÉRIE) – SHIRLEY/BÔSCOLY
c) COORDENADORES NAS DEMAIS ATIVIDADES
6º ANO – INGRID, ALEX, CÍCERO E CLÍCIA
7º ANO – KESZYA, NAÉCIO E CARMEM
8º ANO – PRYSCILLA, ÍTALA, HAROLDO
9º ANO – CÉLIA, LEAL, RAFAEL
1ª SÉRIE – BRUNO ÉRICO, DILTINO, HELENO, RITA
2ª SÉRIE – PAULA TARCIA, VÁLERIA, KAYSON, HELDER

INSTRUÇÕES GERAIS
G. 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 professores-coordenadores fazer as atividades pelos
alunos, não podendo, no entanto, eximir-se de ajudar sua equipe dentro de sua
carga horária na escola.
H. Os trabalhos terão a Direção Geral da Profª. Fátima Lemos.
I. Haverá uma Comissão Organizadora composta por Fabíulo Silva, Alana
Gonçalves, Nascimento Costa, Josenilda Tomaz, Ednuzia, Monise, Joana Áuria,
Adriana Barreto, Renee Cândido, Glaudenir Brasil, Mena Barreto e Abilene Brito.
Esta comissão coordenará as tarefas da XXX SEMECE, bem como, observará os
seguintes aspectos em todas as equipes:
I - Cumprimento do traje indicado;
II - Comportamento adequado em todas as atividades;
III - 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.

INSTRUÇÕES GERAIS
J. Não será permitido o uso de instrumentos de percussão ou similares.
É exigido silêncio nas arquibancadas sempre que alguma tarefa de exposição
estiver acontecendo.
K. Em caso de desentendimentos entre alunos, a Comissão Organizadora avaliará
a situação e tomará as devidas medidas cabíveis.
L. A Comissão Organizadora poderá também funcionar como Corpo de Jurado e
sua decisão estará imune a protestos.
M. Teremos como Equipe Auxiliar: Adriana Vasconcelos, Luciana, Diego Alencar,
Carla Holanda, Leonardo Lemos, Beatriz Nobre, Marconi Jerferson, Kátia Cilene,
Heloisa, Sandra Felix, Velêda e Jocel.
N. A Escola estará disponível para organização e realização dos trabalhos no
horário de 7h às 17h.
O. 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.

TAREFAS
DATA

HORÁRIO

03/09/2018
(segunda-feira)

8h às
14h

8h às
11h30min

04/09/2018
(terça-feira)
14h às
16h

ATIVIDADES
► Leitura do Regimento e Atividades da SEMECE.
► Divulgação dos alunos que participarão das Olimpíadas.
► Local: Espaço Cultural
►
►
►
►

Abertura Oficial
Hino Nacional
Apresentação Teatral
Sorteio dos candidatos para o momento “Democracia
Brasileira”.
► Olimpíadas na escola (Escola)
► Atividade surpresa (esportivas)
► Passa ou Repassa (2 alunos por equipe)
- 6° ano x
7° ano
- 8°ano
x
9° ano
- 1ª Série x
2ª série
► The Voice SEMECE
- Cada equipe apresenta uma música, pode ser dupla ou
individual;
- Uma apresentação por equipe;
- Um vencedor por bateria;

TAREFAS

8h às 11h

► Salas Temáticas (equipes: 6º, 7º e 8º anos).
Local: Ginásio
► Salas Interativas (equipes: 6º, 7º e 8º anos).
Local: Espaço Cultural/Salão de dança

14h às 17h

► Salas Temáticas (equipes: 9º ano, 1ª e 2ª série).
Local: Ginásio
► Salas Interativas (equipes: 9º ano, 1ª e 2ª série).
Local: Espaço Cultural/ Salão de dança

8h às 12h

► Democracia Brasileira
Cada equipe terá que escolher um aluno/ou aluna para se
caracterizar do candidato à Presidência da República e o (a)
mesmo terá que apresentar a sua proposta de governo
► Desfile de rei e rainha com roupa social
completamente reciclada.
► Encerramento com divulgação dos resultados e
participação de banda musical.

05/09/2018
(quarta-feira)
Atividades
Simultâneas

06/09/2018
(quinta-feira)

04/09 (terça-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 08h. A prova iniciará às 09hn, não podendo
entrar nenhum aluno após esse horário e terminará às 11h, portanto com duração
de 2 horas.
Local: Escola
Traje: Calça jeans e camisa da SEMECE; ou fardamento completo.

04/09 (terça-feira)
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.
Nota de cada equipe nessa tarefa será a média de todas as notas, multiplicada
por 10.

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.

04/09 (terça-feira)
2ª TAREFA: OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
Operacionalidade: Serão selecionados 5 alunos de cada turma para a realização
dessa atividade. A média de todas as notas multiplicada por 10 será a pontuação
da equipe nessa atividade. 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 10 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 2 horas.
Local: Escola
Traje: Calça jeans e camisa da SEMCE; ou fardamento completo.
Premiação: A nota máxima da prova será 10. Os 03 primeiros colocados na
Olimpíada de Matemática serão condecorados com medalhas de honra ao mérito.
Responsável pela tarefa: Prof.º Fabíulo Silva.

04/09 (terça-feira)
3ª TAREFA: Passa ou Repassa
Operacionalidade: Primeiramente é realizado um sorteio para saber quem começa
respondendo as perguntas. Se a equipe que começar jogando não souber
responder pode "passar" a pergunta para a dupla adversária, se esta, também não
souber, pode "repassar" a pergunta; se ninguém souber responder, um dos times
tem de "pagar" participando de provas esportivas que valem pontos no placar. A
cada resposta certa, a equipe acumula 20 pontos no placar geral, mas quando uma
das equipes errar a resposta de alguma pergunta, ela perderá 10 pontos e passará
o direito de resposta para a equipe adversária, também valendo 10 pontos.
Horário: 14h
Local: Ginásio
Traje: Calça jeans e camisa da SEMECE; ou fardamento completo.
Responsável pela tarefa: Comissão organizadora
A pontuação obtida nessa tarefa será adicionada à pontuação geral da equipe.

04/09 (terça-feira)
4ª TAREFA: The Voice SEMECE 2018
Operacionalidade: Cada equipe deverá apresentar uma música nacional relacionada
às mensagens do tema SEMECE, pode ser dupla ou individual. Uma apresentação
por equipe; um vencedor por bateria. A competição final ficará entre as duas
baterias, cujas equipes tiverem a maior pontuação. Em caso de empate para
representar a final, será feito sorteio.
Responsável pela tarefa: Comissão organizadora
Horário: 15h
Local: Ginásio
Traje: livre
Pontuação: Cada equipe (06) poderá receber até 100 pontos, uma vez, que cada
cadeira virada, corresponde a 20 pontos.

05/09 (quarta-feira)
4ª TAREFA: Salas Temáticas e Salas Interativas
SALAS TEMÁTICAS
Operacionalidade: Cada equipe deverá organizar uma sala temática. As salas
temáticas possuem uma estrutura com materiais diversificados, correspondente ao
tema de cada turma/série delimitado previamente. Todas as equipes serão
avaliadas por uma Comissão Julgadora formada de pelo menos cinco componentes.
A soma da pontuação do júri será multiplicada por CINCO e convertida em pontos
para a equipe.
Critérios de avaliação:
Organização e disciplina
Criatividade
Segurança no conteúdo
Fidelidade ao tema
As salas temáticas deverão funcionar entre 8h e 11h (1ª BATERIA) e entre 14h e
17h (2ª BATERIA)
Qualquer material que for utilizado nas salas temáticas (cartazes, banners,
retroprojetor, datashow ou outros) será de responsabilidade da equipe.

05/09 (quarta-feira)
As equipes deverão trabalhar com os seguintes temas:
Manhã
6º Ano - Destaques das personalidades que fizeram história no mundo
7º Ano - A História da Literatura Cearense
8º Ano - Pensando nossa Cidade (segurança, sustentabilidade e mobilidade
urbana).
Tarde
9 º Ano - Memórias das SEMECES
1ª Série - Democracia e os 30 anos da Constituinte
2 ª Série - BNCC
TURNO
MANHÃ

TARDE

CRONOGRAMA
TURMAS
ESPAÇO
6º ANO
SALA 01 (GINÁSIO)
7º ANO
SALA 02 (GINÁSIO)
8º ANO
SALA 04 (GINÁSIO)
9º ANO
SALA 06 (GINÁSIO)
1ª SÉRIE
SALA 05 (GINÁSIO)
2ª SÉRIE
SALA 03 (GINÁSIO)

RESPONSÁVEIS
INGRID
KÉSZYA
PRYSCILLA
CÉLIA
RITA
VIVIANE

05/09 (quarta-feira)
SALAS INTERATIVAS
Operacionalidade: Os trabalhos serão apresentados em espaços destinados para
apresentações artísticas e culturais, documentários, curtas metragens, campanhas,
discussões, jogos, etc. Com uso de recursos audiovisuais, nos quais os alunos
interagem e participam ativamente. A soma da pontuação do júri será multiplicada
por CINCO e convertida em pontos para a equipe.
As equipes deverão trabalhar com os seguintes temas:

Manhã
6º Ano - Destaques das personalidades que fizeram história no mundo
7º Ano - A História da Literatura Cearense
8º Ano - Pensando nossa Cidade (segurança, sustentabilidade e mobilidade
urbana).
Tarde
9 º Ano - Memórias das Semeces
1ª Série - Democracia e os 30 anos da Constituinte
2 ª Série - BNCC

05/09 (quarta-feira)
Critérios de avaliação:
Organização e disciplina
Criatividade
Segurança no conteúdo
Fidelidade ao tema
As salas interativas deverão funcionar entre 8h e 11h (1ª BATERIA) e entre 14h e
17h (2ª BATERIA)
Qualquer material que for utilizado nas salas temáticas (cartazes, banners,
retroprojetor, datashow ou outros) será de responsabilidade da equipe.
CRONOGRAMA
TURNO

TURMAS

ESPAÇO

RESPONSAVEIS

MANHÃ

6º E 7º ANO

ESPAÇO CULTURAL

EDNUZIA, ALEX E NAÉCIO

8º ANO

SALA 05 (ESCOLA)

JÔ, ADRIANA E ÍTALA

9º ANO 1ª SÉRIE/
2ª SERIE

ESPAÇO CULTURAL

NASCIMENTO, HELENO,
MONISE, JOANA

06/09 (quinta-feira)
5ª TAREFA: Democracia Brasileira
Operacionalidade:
Cada equipe terá que escolher um (a) aluno (a) para se caracterizar de um dos
candidatos à Presidência da República (conforme sorteio) e o (a) mesmo (a) terá
que apresentar a sua proposta de governo para o país, de acordo com as propostas
reais que cada candidato, defende.
Os candidatos sorteados serão: Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin,
Ciro Gomes, Marina Silva e Guilherme Boulos.
A Comissão julgadora avaliará os seguintes critérios:
Caracterização
Capacidade de persuasão
Postura
Fidelidade na apresentação da proposta do candidato
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.
Horário: 8H (início)
Local: Ginásio
Traje: caracterização do candidato sorteada

06/09 (quinta-feira)
6ª TAREFA: Ação Social
Operacionalidade: Cada equipe deverá arrecadar, entre familiares e amigos,
brinquedos e/ou jogos educativos novos ou seminovos, para doação. As entidades
beneficiadas serão: Casa Betânia E Grupo Espirita Alvorecer.
Cada equipe cumprirá a tarefa doando 50 (cinquenta brinquedos e/ou jogos
educativos).
Pontuação: Serão avaliadas as condições dos brinquedos e/ou jogos educativos. O
teto máximo para cada equipe atingir é de 100 pontos e de 50 unidades de
brinquedos e/ou jogos educativos. A equipe que ultrapassar 50 unidades não será
computada pontos.
Prazo: Os brinquedos e/ou jogos educativos deverá ser entregue no dia 06/09
(quinta-feira), até às 10h (dez horas) na biblioteca da escola.
Responsáveis pelo recebimento: Velêda e Heloisa

06/09 (quinta-feira)
7ª TAREFA: Recycled Fashion
Cada equipe deverá apresentar um casal (de alunos) com traje Social
confeccionado com materiais recicláveis. Um membro da equipe deverá apresentar
o casal e a forma da apresentação, ficará a cargo da Equipe.
Haverá uma comissão Organizadora que avaliará os seguintes critérios:
Originalidade do material utilizado
Criatividade
Beleza do traje
Pontuação: Será avaliado cada membro individual, o somatório de cada membro
será atribuído à equipe. 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.
Horário: 2ª tarefa da manhã.
Local: Ginásio

OBSERVAÇÕES GERAIS
1- A formação dos julgadores das atividades é de responsabilidade da comissão
organizadora.
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 04, terça-feira, sob a responsabilidade da coordenação e
Auxiliares, no ginásio, no horário das 08h às 9h no turno manhã, e das 14h às 15h,
no turno tarde.
3.1 - A frequência do dia 05, quarta-feira, será feita mediante a ficha de avaliação.
3.2 - A frequência do dia 06, quinta-feira, será realizada no ginásio, pelos
coordenadores – das 7h30min às 8h30min.
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 (exceto educação física), referente ao 3º bimestre, devendo
o aluno ter frequência nas atividades destinadas para a sua série.

OBSERVAÇÕES GERAIS
6- Premiação:
Os alunos destaques por turmas (1º, 2º e 3º lugar) nas Olimpíadas de
Português/Matemática serão condecorados com medalhas de honra ao mérito. Os
alunos destaque das salas temáticas e interativas serão condecorados também
com medalhas de honra ao mérito.
As equipes campeãs de cada bateria terá um lazer no ginásio da escola. O
lazer será realizado em datas em alternadas para cada equipe campeã, a combinar
oportunamente.

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.

