Programa CapazMente 2017-2018
Objetivo

Promover e estimular os alunos do Colégio em áreas do seu interesse através da criação de projetos individuais que serão apresentados e avaliados
trimestralmente perante um júri.

Destinatários

Alunos do Colégio do 4º ao 9º ano.
Numa fase inicial as vagas estão limitadas a 20 participantes.

Data

13 a 17 de novembro – Feira das expressões
14 a 16 de fevereiro – Feira das ciências
7 a 11 de maio – Feira das letras

Inscrição

A inscrição é feita numa ficha de inscrição, que depois de preenchida pode ser entregue ao Diretor de Turma, aos Professores Titulares ou na receção.
A data limite para a inscrição na feira termina 15 dias antes do dia de apresentação dos projetos e no ato de inscrição os alunos têm que nomear o
projeto que vão apresentar.

Metodologia

Os alunos deverão realizar um projeto individual no qual apresentam um trabalho à sua escolha no âmbito do tema da Assembleia.
Cada feira acompanhará o tema da Assembleia Pedagógica trimestral.
Os trabalhos serão expostos no hall de entrada do Colégio no início da semana anterior à Assembleia, e serão apresentados à hora de almoço 6ª-feira
dessa semana.

Apresentação

O projeto pode ser apresentado na forma de trifólio, de poster ou numa apresentação criativa à escolha do aluno (vídeo, fotografias, música, dança).
Cada projeto terá um limite máximo de 5 minutos para ser apresentado.
Após a desmontagem da exposição os trabalhos serão entregues aos alunos para que os possam levar para casa.

Avaliação

Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por três elementos:
- um elemento da direção pedagógica
- um elemento do departamento responsável pela Assembleia desse período
- um elemento do GAP
O aluno vencedor de cada feira receberá uma medalha de mérito pelo seu projeto e empenho, que será entregue na Assembleia.
Todos os alunos participantes receberão um diploma de participação.

Critérios de
avaliação

- Criatividade – 30 pontos
- Rigor – 30 pontos
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- Método – 30 pontos
- Clareza – 10 pontos

