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Assunto:LANÇAMENTO O CONCURSO DE VÍDEO “CIÊNCIA PARA TODOS” 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Senhores Diretores, 

 

 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São 

Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), em parceria com a Fundação Roberto 

Marinho/Canal Futura e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), lança o Concurso de vídeo “Ciência para Todos”.O objetivo é estimular 

o interesse dos alunos e de seus professores pela investigação científica, de modo a 

desenvolver processos pedagógicos e mostrar que a ciência faz parte do cotidiano. A 

iniciativa é voltada para todos os estudantes da rede pública estadual paulista 

do Ensino Médio,que deverão produzir um vídeo de até sete minutos feito pelo 

celular, e um texto descritivo de até mil caracteres, com o auxílio de um(a) 

professor(a) tutor(a). Cada grupo poderá ser formado por até cinco alunos. E o 

desafio será apresentar um problema do local onde vivem, explicando qual seria o 

passo a passo para uma possível solução. O tema deverá contemplar “Natureza e 

Sociedade” como, por exemplo, questões ambientais de saneamento, conservação do 

meio ambiente, sustentabilidade, prevenção e promoção da saúde, mobilidade 

urbana, questões sociais ou até mesmo políticas públicas. Os professores deverão 

estimular os alunos a observarem o ambiente em seu entorno para gerar uma 

problematização e, a partir desse problema, pesquisar sobre o tema e formular 

hipóteses coerentes para nortear uma busca por respostas. As atividades poderão 

envolver experimentos, observações, entrevistas, cálculos, dentre outras formas de 

pesquisas. As cinco melhores produções serão exibidas pelo Canal Futura, e os 
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ganhadores terão a oportunidade de visitar um dos Centros de Pesquisas, indicados 

pela Fapesp, onde apresentarão seus trabalhos para cientistas e pesquisadores. 

Quem poderá participar? Alunos frequentes na rede estadual pública de ensino 

de todas as diretorias de ensino, do Ensino Médio Regular e Integral e suas 

modalidades, Educação de Jovens e Adultos (EJA e CEEJA), classes prisionais, 

comunidades quilombolas e indígenas e Fundação Casa. Cada grupo de 

trabalho deverá ter um(a) professor(a) como tutor(a). 

Inscrições :As inscrições estão abertas. Os interessados em participar deverão 

realizar a inscrição até o dia 20 de setembro de 2019 por meio da 

plataformahttps://prosas.com.br/home.  

Após as inscrições, os vídeos poderão ser enviados até o dia 31 de outubro de 

2019.Para conhecer um pouco mais sobre o concurso, acessem a página do CRE 

Mário Covas http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/cre, no canal  

“Concursos”, selecionem a opção “Concursos Educacionais”. Em seguida, “Em 

andamento” e localizem as informações sobre esta iniciativa.  

 

Contamos com a participação de todos! 

 

 

Atenciosamente, 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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