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Poster de Core Values 

 
Para auxiliar os juízes de Core Values a 
alternativa de que as equipes criem um 
tópicos destacados no poster
durante as sessões de avaliação. 
 
O poster tem por objetivo ajudar a equipe a apresentar seus pontos fortes para que os juízes 
possam analisar igualmente todas as equipes e extrair informações mai
criatividade e originalidade! 
 
Seguem abaixo as principais regras e orientações: 
1. Investimento de Tempo: Cada equipe tem 
elaboração do poster, mas em geral são requeridas poucas horas entre um 
a discussão para montagem do 
O poster NÃO requer o mesmo investimento de tempo nem profundidade como requer o 
Projeto de Pesquisa. Lembre-
imagens divertidas. 
 
2. Layout Geral: O layout do poster
deveria ser maior que as medidas indicadas abaixo
equipe precisar levá-lo em viagem
seja montado no local do evento. 
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ster de Core Values  

auxiliar os juízes de Core Values a conhecer melhor uma equipe e sua trajetória, 
equipes criem um poster ou um banner simples sobre os Core Values. 

poster são aqueles mais desafiadores para que os juízes explorem 
durante as sessões de avaliação.  

tem por objetivo ajudar a equipe a apresentar seus pontos fortes para que os juízes 
possam analisar igualmente todas as equipes e extrair informações mais precisas. Use sua 

 

Seguem abaixo as principais regras e orientações:  
Cada equipe tem liberdade de decidir quanto tempo invest

, mas em geral são requeridas poucas horas entre um brainstorm

do poster.  
NÃO requer o mesmo investimento de tempo nem profundidade como requer o 

-se que os juízes estão mais interessados em ouvir as hist

poster pode seguir a proposta abaixo. O tamanho do 
deveria ser maior que as medidas indicadas abaixo. Ele pode ser menor, em espe

viagem. O poster pode ser “enrolado” ou “desmontável
montado no local do evento.  
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uma equipe e sua trajetória, há a 
banner simples sobre os Core Values. Os 

são aqueles mais desafiadores para que os juízes explorem 

tem por objetivo ajudar a equipe a apresentar seus pontos fortes para que os juízes 
s precisas. Use sua 

iberdade de decidir quanto tempo investir na 
brainstorm inicial e 

NÃO requer o mesmo investimento de tempo nem profundidade como requer o 
ados em ouvir as histórias e 

O tamanho do poster não 
em especial se a 

desmontável” para que 
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3. Áreas Definidas: No poster
que devem ser disponibilizadas. Essas são as áreas MAIS IMPORTANTES do 
ser o foco do trabalho da equipe. 
 
a. Na área “Revelação” devem ser 
que a equipe descobriu, mas 
ou ganhar prêmios. Relate aos juízes como a equipe equilibrou as três categorias do FLL (C
Values, Projeto e Desafio do Rob
categorias foi a mais desejada
 
b. Na área “Integração” devem ser apresentados exemplos de como a equipe aplicou
situações do dia a dia os Core Values
juízes querem saber como novas ideias, habilidades e con
cotidiano da equipe. 
 
c. Na área “Inclusão” deve ser descrito como a equipe ouviu e considerou as ide
fazendo com que cada membro se sentisse importante 
como a equipe trabalhou junto e alcançou mais resultados do que se 
trabalhado sozinhos.  
 
d. Na área “Coopertition” deve ser descrito como a equipe
competição amigável. Inclua informaçõe
ajudada por outras equipes. Compartilhe com os juízes como os membros da equipe ajudaram 
uns aos outros e também ajudaram outras equip
exitosa na competição FLL.  
 
4. Área Central: Na área central do 
queiram compartilhar com os juízes sobre os outros critérios de 
compartilhados exemplos sobre o espírito de equipe, respeito ou trabalho em equipe. 
ainda podem ser incluídos exemplos sobre como a equipe se divertiu ou compartilhou 
descobertas sobre ciência, tecnologia, engenharia e matem
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poster estão destacadas quarto (4) áreas para informa
que devem ser disponibilizadas. Essas são as áreas MAIS IMPORTANTES do poster
ser o foco do trabalho da equipe.  

devem ser apresentados exemplos relativos à temporada sobre coisas 
 que não são relativas à obter vantagem competitiva nos torneios 

Relate aos juízes como a equipe equilibrou as três categorias do FLL (C
o e Desafio do Robô), especialmente se algumas vezes apenas uma das 
a mais desejada! 

devem ser apresentados exemplos de como a equipe aplicou
Core Values e outras coisas que foram aprendidas por meio do FLL. 

saber como novas ideias, habilidades e conhecimento foram integrados no 

deve ser descrito como a equipe ouviu e considerou as ide
fazendo com que cada membro se sentisse importante na equipe. Compartilhe com os juízes 
como a equipe trabalhou junto e alcançou mais resultados do que se os membros 

deve ser descrito como a equipe honra o espírito de uma 
Inclua informações no poster sobre como a equipe ajudou ou foi 

s. Compartilhe com os juízes como os membros da equipe ajudaram 
uns aos outros e também ajudaram outras equipes a se prepararem para uma experi

Na área central do poster a equipe pode destacar outros acontecimentos que 
queiram compartilhar com os juízes sobre os outros critérios de Core Values. 
compartilhados exemplos sobre o espírito de equipe, respeito ou trabalho em equipe. 
ainda podem ser incluídos exemplos sobre como a equipe se divertiu ou compartilhou 
descobertas sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática.  
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ações específicas 
poster e deveriam 

exemplos relativos à temporada sobre coisas 
ão são relativas à obter vantagem competitiva nos torneios 

Relate aos juízes como a equipe equilibrou as três categorias do FLL (Core 
es apenas uma das 

devem ser apresentados exemplos de como a equipe aplicou em 
e outras coisas que foram aprendidas por meio do FLL. Os 

hecimento foram integrados no 

deve ser descrito como a equipe ouviu e considerou as ideias de todos, 
Compartilhe com os juízes 

os membros tivessem 

honra o espírito de uma 
sobre como a equipe ajudou ou foi 

s. Compartilhe com os juízes como os membros da equipe ajudaram 
s a se prepararem para uma experiência 

a equipe pode destacar outros acontecimentos que 
Podem ser 

compartilhados exemplos sobre o espírito de equipe, respeito ou trabalho em equipe. Ou 
ainda podem ser incluídos exemplos sobre como a equipe se divertiu ou compartilhou 


