
 
         X Mostra Científica e Cultural  2019 aos alunos Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

A fotografia e os grandes fotógrafos da história 

 Podemos considerar a fotografia como o meio mais perfeito para gravar e reproduzir 

manifestações culturais. A fotografia é a responsável pelo surgimento do cinema e da 

televisão. Outros dois grandes meios de comunicação importantíssimos para a sociedade. O 

grande inventor Leonardo da Vinci, por volta do ano de 1554, já conseguiu descobrir o 

princípio básico da câmera escura, onde uma luz é refletida por um objeto e projeta fielmente 

sua imagem dentro de uma câmera escura a partir de apenas um orifício para a entrada da luz. 

Esta ideia ajudou cientistas a desenvolverem equipamentos mais robustos e fiéis nos séculos 

seguintes. A fotografia é tão importante para a sociedade que fica quase impossível 

imaginarmos uma família ou um conglomerado de pessoas que não tenham sido fotografadas.   

Assim que a fotografia foi inventada principiou a mudar a história do mundo, proporcionando 

a todos um instrumento importante na busca da própria identidade. É através da fotografia 

que captamos um momento, um "flagra" do que acontece, momento este único, que jamais se 

repetirá. A foto nada mais é do que a testemunha ocular do fato é a existência contida na 

imagem comprovando o que realmente ocorreu naquele instante. 

De fato assim é, porque graças ao segundo registrado, que é possível “voltarmos ao tempo” e 

recordar aquele momento. A fotografia é mais do que um registro é um bem precioso quando 

está relacionado a um fato histórico. Nos ajuda a entender o mundo em diversas óticas. Uma 

vez que a fotografia possa ser utilizada como recurso de registro ou até mesmo como arte, 

sendo de suma importância para o jornalismo e para a publicidade. 

“A máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar”. Arnold 

Newman (1918-2006 – respeitável fotógrafo americano) 

“Para mim, a fotografia é um reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo, do 
significado do acontecimento, bem como da precisa organização das formas que dá ao 
acontecimento sua exata expressão”.Henri Carteira- Bresson (1908-2004- respeitável fotógrafo 
frances)  
 

                   Venha participar desse Projeto  

                



    Período da Mostra Cientifica e Cultural em 2019: 20/07/19 
 

Sub  temas escolhidos para as turmas:  

Turmas Sub temas Professor(es) orientador 

Educação Infantil 

Maternal/ JAE/JAF/ 

JBE/JBF 

Fotografia de animais Rosana, Virginia, 

Ingrid,Marília, Dainny 

1º anos  Fotografia Antiga   Fabiana, Karine, Izabel, 

Priscila 

2º anos Minha imagem em diferentes 

dimensões 

Ana Lazari,  Karla, Lilian 

3º anos Fotografando pontos turísticos de 

Porto Alegre 

Susana, Ana Paula e Ana 

Lúcia 

4º anos Porto Alegre vista com outros 

olhos. 

Cinara, Ednara e Viviane 

 

5º ano Fotografando Eco Sistemas Nília e Bruna 

6º ano A  

Fotografia Jornalística e fotografo 

Sebastião Salgado 

Idete, Luiz Maurício  

7ª ano A Fotografia Esportiva Eduardo, Giane e Patrícia 

8ª ano A A fotografia dos fenômenos 

naturais  

Jeferson e Miriam 

9º ano A Fotos de Momentos Históricos Maria José e  Percília 

12ª A Câmera na Lata e evolução dos 

equipamentos fotográficos 

Daniela Severo e Giovani 

22ª A A fotografia documental e 

Jornalística 

Adelino , Daniela Wudich 

32ªA Importância dos registros 

fotográficos pelo tempo. 

Registro criminal 

Registro Espacial 

Registro Cultural e Artístico 

 

Marcelo e Rosângela 

 

 Cronograma da X Mostra Científica  e Cultural 

Data do Evento: 20/07/19 
Horário: 9h às 12h 

Local: Ginásio da Escola 

 Orientações Organização do Evento no Ginásio da Escola 

Data: 19 de julho de 2019(6ª feira) 

 



Horário para as turmas do turno manhã: 8h20 às 12h30 

 Organização do Evento 

1- Os alunos da 6º ano ao Ensino Médio devem realizar a montagem dos espaços no dia 
19/07 conforme o horário abaixo estabelecido. 

2- Cada turma terá disponível quatro (04) mesas de plástico para a organização do seu 
trabalho no ginásio da escola. Todas as mesas serão cobertas com TNT preto fornecido 
pela escola. 

3- - Cada turma deverá providenciar o material de apoio (cola, tesoura, fita adesiva, 

papel,TNT e  outros) para organizar o seu espaço. 

4-  Cada grupo de trabalho poderá se utilizar de um desses recursos: cartaz em folha duplo 
oficio ou material impresso. Os materiais impressos não podem ser afixados no espaço da 
mostra. 

6- Cada turma deverá elaborar um único banner com o seu tema central da mostra científica 

no tamanho padrão 80 cm largura por 80cm de altura com as seguintes especificações: 

 Tema central da turma 
 Síntese do trabalho 
 Turma 
 Logo da Escola Guanella (solicitar no LABIN da Escola) 

 Essas especificações devem ser enviadas para o e-mail labin até o dia 12/07/19 
   

   Custo do Banner e confecção para os alunos do 6º ano ao Ensino Médio 

 Valor do banner é de R$46,00 e deverá ser custeado por cada turma. 

 O valor acima especificado deverá ser entregue ao professor conselheiro até o dia 
12/07/19 

 A escola providenciará a confecção do banner, em uma única empresa. 
 
  7- Todos os alunos devem usar o crachá de identificação no dia do evento. O referido crachá 

será impresso pela escola. 

       O aluno deverá apenas preencher o crachá com os seus dados pessoais: Nome e Turma. 

8- Montagem dos espaços no ginásio da escola com a orientação dos seguintes professores: 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO GINÁSIO ESCOLA DIA 19/07/19 – Manhã 

TURMA HORÁRIO PROFESSOR 

6ª A   8h20 Idete 

7ªA                        10h15 Giane 

8ªA 9h10 Jeferson 

9ªA  9h10 Percília 

12ªA                          11h45 Daniela Severo 

22ªA 8h20 José Claúdio 

32ªA 10h15 Rosângela 

        

 



ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO GINÁSIO ESCOLA DIA 19/07/19 – Tarde 

TURMA HORÁRIO PROFESSOR 

Educação Infantil 14h10 Daianny, Ingrid, Marilia, 
Rosana, Virginia 

1ºAnos  15h30 Fabiana, Karine, Izabel, 
Priscila 

2º Anos 14h10 Ana Lazari,  Karla, Lilian 

3º Anos 16h05 Susana, Ana Paula e Ana 
Lúcia 

4º anos 16h45 Cinara, Ednara e Viviane 

 

5º anos  15h Nília e Bruna 

 

  09- Calendário para as turmas realizarem o trabalho em aula com a orientação dos 

professores conselheiros. 

Cronograma – Deverá ser organizado pelo professor conselheiro. Informar aos alunos.                                                          

6ª A -  

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

      7ª A                                                    

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

8ª A 

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

9ª A 

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

 

 



12ª A  

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

22ª A 

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

32ª A 

Dia  Período de aula Professor(A) 

   

   

   

10-Orientações sobre a Avaliação 

1- Os trabalhos serão avaliados pelo professor conselheiro de cada turma e por mais dois 
professores avaliadores. 

 
2- O valor da pontuação é de zero (0) a cinco, Sendo composta pelo conjunto de duas avaliações 

a do professor Conselheiro e dos três professores avaliadores. Vide item  12. 
 
3- A nota do trabalho será atribuída no II Trimestre para todas as disciplinas 

 

12-Itens a serem avaliados 
 

Item a ser avaliado Aspectos a serem considerados do item Pontuação máxima  

Banner Tema, objetivo, ortografia, identificação da 
turma, logo da escola 

0,5 

Organização do 
Espaço 

Qualidade dos trabalhos apresentados, modo de 
exposição dos trabalhos 

0,5 

Apresentação  oral 
dos trabalhos 

Domínio e clareza do tema a ser apresentado 1,0 

 

11- Critérios de Avaliação pelo professor Conselheiro e Professor Avaliador 

 Avaliação Professor Conselheiro 

1- A avaliação do professor Conselheiro será realizada no desenvolvimento do trabalho durante 

as aulas e no dia da exposição. 

2- Nota de avaliação de zero a 3,0 pontos 

 

 Avaliação do professores Avaliadores 

1- Serão 03 professores avaliadores por turma 

2- Nota de avaliação será de zero a 2,0 pontos  

 



      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


