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                            Feira de Tecnologia, Ciências e Artes 

POLIVITAL-2018 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Nome do Projeto:___________________________________________________________________ 
 

 Curso Relacionado (Área na qual irá disputar): __________________________________________ 
                                                                                          

 Professor 
Orientador:________________________________________________________________ 

 

 Professores Auxiliares:______________________________________________________________ 
 

 Disciplinas Envolvidas:   
 

 

 TRABALHO INOVADOR:                SIM                                             NÃO 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Preencha o questionário no verso desta inscrição (lembrando que o espaço reservado para o seu 
trabalho é 06m2, ou seja 2m x 3m). 
 

Insc. Nome Legível Turma/ 
Unidade 

Assinatura do Aluno 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
OBS.: SERÁ DISPONIBILIZADO A CADA GRUPO 01 CADEIRA E 03 MESAS, NO DIA DO EVENTO.     
 

Valor pago:R$______________ (__________________________________________________) 
 
 
Data da inscrição: ____/____/2018.       __________________________________________ 
                                                                    Assinatura do aluno responsável pela inscrição 
 
Supervisora Responsável: _______________________________________________________ 

                                                               
             _________________________________________                                                                                          

Assinatura da Supervisora responsável          
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FEIRA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E ARTES 

 

   POLIVITAL - 2018   -   ENSINO FUNDAMENTAL 
Caro aluno. 
 

Responda as questões abaixo para que possamos ajudá-lo. Nenhuma destas questões 
poderá ficar sem resposta. 
 
1_ O seu trabalho necessitará de Eletricidade? _________________ (sim ou não). 
 

2- Se seu trabalho precisar, qual será a tensão elétrica a ser utilizada? ______ (220 V ou 127 V). 
 

3- Você utilizará água corrente? __________________ (sim ou não). 
 

4- Para que você utilizará água 
corrente?______________________________________________________________________
_____    
____________________________________________________________________________ 
5- Precisará de mangueira ou torneira especial? ________________________ (sim ou não). 
6- Seu trabalho deverá ficar exposto em área aberta? _________________ (sim ou não).     
Porquê________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

7- Se por ventura o dia estiver chuvoso, seu trabalho poderá ficar em um ambiente fechado?   
______ (sim ou não.) Porque? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

8- Seu trabalho precisará de luz solar? ________ (sim ou não).  
   Caso o tempo estiver nublado no dia do evento e não houver a luz solar o que poderá ser feito? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

9- Seu trabalho emitirá gases ou algum tipo de fumaça? _____________ (sim ou não). 
    Em caso afirmativo o grupo deverá estar em local aberto. 
 

10- Seu trabalho emitirá algum ruído ou som mais alto, como campainha, sino, sirene, música 
etc.________ (sim ou não). Que aparelho provocará o ruído? __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
11- Faça aqui todas as observações que você julgar necessárias para a montagem do seu 
trabalho. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

NENHUMA QUESTÃO PODERÁ FICAR EM BRANCO. 
 

Ass. do aluno responsável pela inscrição: _________________________________________ 
 
Ass. de aluno participante (1): __________________________________________________ 
Ass. De aluno participante (2): __________________________________________________ 


