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Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores (as), 

 
Informamos que, estão abertas as inscrições para a 2ª Edição da 

Olimpíada Nacional de Aplicativos para o Desenvolvimento Sustentável 
(ONDA), organizada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS).  

A ONDA surgiu para incentivar estudantes do Ensino Médio a criarem 
soluções interdisciplinares que mitiguem os impactos ambientais. 

Nesta edição, o tema escolhido é o “Desenvolvimento Sustentável 
(DS)”.  

Professores e estudantes das escolas estaduais do Estado de São Paulo 
estão convidados a construírem projetos de aplicativos de celulares 

(Apps), cada vez mais presentes no cotidiano, que possam contribuir 
com a transformação do mundo por meio de novas tecnologias. A 2ª 

ONDA pretende possibilitar às equipes participantes novas dinâmicas 
educativas, baseada na aprendizagem colaborativa. 

 O Programa tem como objetivo:  
• desenvolver ações que envolvam a tecnologia dos Apps e 

smartphones para influenciar e disseminar ações sobre DS;  
• popularizar a ciência e a tecnologia na sociedade brasileira e 

despertar o interesse por estudos de novas tecnologias;  

• estimular o desenvolvimento de tecnologias, ideias e soluções 
com potencial de transformação social e ambiental;  

• estimular o envolvimento das equipes com fundamento de lógica 
e algoritmos de programação; 

•  incentivar a cultura investigativa, de inovação e 
empreendedorismo entre outros. 

Data de inscrição: As inscrições deverão ser realizadas até 
05/10/2018. 

Público alvo: Alunos do Ensino Médio  
Importante: 

Os gestores deverão transmitir as informações desta rede para os 
alunos gremistas, que por sua vez deverão realizar um levantamento 

apenas com os alunos do Ensino Médio e em seguida passar as 
informações coletadas para o gestor(a) ou ainda um(a) professor(a) 



interlocutor(a) e o gestor(a) deverá preencher o formulário no link 
abaixo. 

 

Preencha o formulário aqui 
 

Data final para o preenchimento do formulário acima: 
20/09/2018 (Preenchimento obrigatório somente para escolas que 

tem o Ensino Médio). 
 

Para mais informações, acesse os links disponibilizados pela Comissão 

Organizadora da UERGS:  
1.Edital 

2.Acesso para inscrição da equipe 

3.FaceBook: 
 Observação: A Secretaria de Estado da Educação - SEE não se 

responsabiliza pelo processo de inscrição, custos de transporte, 
alimentação e hospedagem dos participantes e pela premiação 

oferecida pelos organizadores da 2ª ONDA. 
Recapitulando: 

Passo 1: O gestor divulgar esta rede para os professores; 
Passo 2: O gestor divulgar esta rede para os alunos gremistas; 

Passo 3: Aguardar o retorno do levantamento dos alunos gremistas 
feito com os alunos do Ensino Médio; 

Passo 4: Com os dados coletados pelo coordenador e coletados pelos 
gremistas, preencher o formulário no link: Preencha o formulário aqui; 

Passo 5: Gestor, professor e alunos envolvidos no projeto, tomarem 
ciência do edital no link: Edital; 

Passo 6: Realizar a inscrição das equipes no link: Acesso para inscrição 

da equipe; 
Passo 7: Seguir as instruções contidas no edital do projeto.     

 
Contamos com a habitual colaboração dos gestores escolares e 

solicitamos que seja realizada ampla divulgação, pois temos alunos 
muito criativos e que já desenvolvem esse tipo de projeto.  

 
 

 
 

Atenciosamente, 
Katiuscia Paula Leonel – PCNP Ciências Tecnologia 

  

Informações a serem levantadas pelos gremistas: (Somente para os alunos do Ensino 

Médio) 

1- A sua escola apresenta alunos que desenvolvem aplicativos? 

2- Se sim, quantos são esses alunos? 
 

https://docs.google.com/forms/d/1kYcb0827RJNTHP978twbsGI0o7dLK9y--h1mZ1_jfCs/edit
http://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-2a-onda-2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhvAh5zzYZQ-lmTNxXwNo1I0oOdgVDCKZXPiqluUDWzjaZA/viewform
https://www.facebook.com/2aonda


 
                                                                  De acordo 

  

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
  

 


