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1. Organização prévia do espaço onde acontecerá a Mostra 

a) A Mostra será realizada no salão de eventos da Brasital; 

b) Os alunos e professores que participarão como expositores deverão 

organizar o espaço no dia 17/10/2018, considerando o horário das 9h às 16h. 

 

2. Horários de organização nos dias do evento 

Para os dias 18 e 19 de outubro (quinta e sexta-feira) 

a) A Mostra estará aberta à visitações das 9h às 15h30, sendo assim os 

expositores deverão chegar no local com, no mínimo, 1 (uma) hora de 

antecedência e somente se retirar ao final dos trabalhos, após organização 

do stand. 

b) Para os horários das refeições os expositores (alunos e professores) deverão 

se organizar de forma a não deixar os stands sem representatividade.  

Para o dia 20 de outubro (sábado) 

c) A Mostra estará aberta à visitações das 9h às 13h, sendo assim os expositores 

deverão chegar no local com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência e 

somente se retirar ao final dos trabalhos, após organização do espaço e 

encerramento das atividades. 

 

3. Conduta dos participantes durante o evento 

a) Os professores serão responsáveis pelos alunos expositores da Unidade 

Escolar representada; 

b) Conduta inadequadas serão de responsabilidade dos professores 

orientadores; 

c) As exposições orais devem ser esclarecedoras para os visitantes da Mostra; 

d) Não será permitido comer ou beber nos stands, para isso será reservado um 

espaço específico no local da Mostra; 

e) Não será permitido música nos stands, evitando assim, poluição sonora. 

Exceto quando esta for necessária e tiver fundamento científico de acordo 

com o experimento a ser utilizado pela equipe; 



f) O uso de aparelhos celulares e fones de ouvido pelos expositores não 

deverão atrapalhar as exposições, visitações e desenvolvimento dos 

trabalhos. Ficando sob responsabilidade do professor orientador; 

g) Ao detectar condutas inadequadas entre participantes da Mostra, informar 

à comissão organizadora do Departamento de Educação e Cultura; 

h) Durante a exposição as equipes deverão manter os stands limpos e 

organizados; 

 

4. Organização/Relação dos materiais utilizados para a Mostra 

a) O Departamento de Educação e Cultura fornecerá (às escolas públicas) 

apenas os stands, sendo os demais materiais de inteira responsabilidade das 

Unidades Escolares participantes;  

b) Os materiais trazidos pelas escolas deverão ser catalogados e a lista ficará 

com o professor orientador, que se responsabilizará por eventuais danos e 

perdas; 

c) O Departamento de Educação e Cultura não se responsabilizará por 

eventuais perdas e danos causados aos materiais, mesmo quando estes 

forem de uso pessoal, sendo estes de inteira reponsabilidade dos 

participantes das Unidades Escolares. 

d) Os materiais de uso de uso pessoal dos participantes (como aparelhos 

eletrônicos ou pertences) serão de inteira 

 

 

5. Descumprimento das regras 

As Unidades Escolares que descumprirem as regras estabelecidas neste 

documento orientador terão sua participação cancelada na I Mostra de Ciência 

e Tecnologia – São Roque/SP”. 


