
 

 

 

 
 

 

 

1. ELABORAÇÃO 
 

1.1. Confecção do pôster 

O pôster só será apresentado se houver a apresentação do Material Didático confeccionado, 
finalizado. 

 

1.2. Dimensão do pôster 

Largura: 90cm 

Altura: até 120cm (no máximo). 

Os autores dos pôsteres disporão de uma área útil para expor seu trabalho, devendo evitar o 
uso de material pesado na preparação para não dificultar a sua fixação. 

 

1.3. Legibilidade e recursos 

O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de, pelo menos, 1m. Utilizar os recursos 
disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. 

 

1.4. No pôster deverá constar: 

1.4.1. Título: É obrigatório que o título do pôster seja representativo do material 
didático confeccionado. 

 

1.4.2. Nomes dos autores: 

a) Nome do grupo e dos alunos vinculados ao projeto.  

b) Os nomes deverão vir acompanhados da área e série de atuação 
profissional dos alunos 
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1.4.3. Instituição dos autores 

 

1.4.4. Cidade/Estado 

 

1.4.5. Dados do projeto: 

a) Introdução: Plano de aula 

b) Metodologia/Resultados:  

a. Registro fotográfico de todo o processo de confecção do material 
didático, inclusive do material finalizado; 

b. lista de materiais de suporte utilizados para a realização do 
Projeto; 

c.  as técnicas utilizadas durante a construção. 

c) Conclusão  

 

Observação: Organizar as informações de modo que as idéias centrais do trabalho 
sejam facilmente compreendidas. Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, 
fotos, tabelas e gráficos possíveis. Os autores devem ter em mente que o pôster deve 
ser simples e auto-explicativo; oferecendo um ambiente propício para discussão 
informal. 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 

2.1.  Local e dia da apresentação 

O pôster deverá ser feito em dois formatos – impresso e digital. O impresso será 
apresentado, em sala, no dia 20 de setembro, e o digital devidamente postado, seguindo as 
orientações da Atividade 27. A apresentação de cada pôster, não deverá ultrapassar 10 
minutos. 

Cada pôster e o seu respectivo material didático serão programados para ficarem expostos 
durante todo o evento da aula. 

 

2.2. Horário das Sessões de Pôsteres 

A partir das 19h45 do dia 20 de setembro os pôsteres e seus respectivos materiais didáticos 
deverão estar expostos e prontos para a apresentação. 

 



 

 

 

2.3. Horário da apresentação 

A partir das 19h45 do dia 20 de setembro, os autores do projeto deverão permanecer junto 
ao pôster para responder às questões da audiência interessada no projeto exposto. Para que 
todos possam ver as apresentações sugere-se que faça uma lista de apresentação.  

 

2.4. É vetada a apresentação 

É proibida a apresentação por terceiros não autores ligados ao projeto. 

 

2.5. Divulgação dos trabalhos 

Apenas os dois melhores pôsteres/material didático de cada polo, serão divulgados em 
matéria apresentada no Portal Edutec, para conhecimento de todos.  

 

2.6. Atenção: 

A fixação dos pôsteres fica por conta do grupo que o irá apresentar. O material didático 
poderá ser colocado em mesas e/ou carteiras de apoio que ficarão localizadas na frente dos 
mesmos. 

 

 

 


