
 

 
 

 

 

EDITAL DA II FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL 

DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE DIADEMA (FeCiD) 

 

A Dirigente Regional de Ensino de Diadema e a Comissão Organizadora da Feira Científico-

Cultural das Escolas Estaduais de Diadema (FeCiD) tornam público o edital com as normas e 

cronograma para participação e submissão de projetos escolares no ano de 2020. 

INFORMAÇÕES GERAIS                                          

1. Apresentação 

A Feira Científico-Cultural das Escolas Estaduais da Diretoria de Ensino – Região de Diadema 

(FeCiD) é uma ação pedagógica que almeja a promoção, divulgação e incentivo da cultura científica. 
Constituída pelo desenvolvimento, acompanhamento e exposição dos projetos realizados nas etapas do 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Médio (1ª a 3ª série) da Modalidade Regular e nas modalidades 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Educação nas Prisões. A iniciativa 

fundamenta-se nas premissas do processo de aprendizagem previsto no Currículo Paulista e na Base 
Nacional Comum Curricular, incentivando a participação ativa dos estudantes e as estratégias de 

Ensino por Investigação e Iniciação Científica. A feira tem como objetivos específicos: 

1.1 Para Diretoria de Ensino 

 Divulgar e reconhecer os resultados das atividades desenvolvidas nas Unidades Escolares; 
 Acompanhar as etapas das Feiras e/ou projetos realizados nas Unidades Escolares; 

 Realizar encontros formativos para aperfeiçoar os projetos de pesquisa escolares no que diz 

respeito à condução e comunicação científicas; 
 Orientar e subsidiar pedagogicamente os docentes no desenvolvimento de seus projetos nos 

moldes do Ensino por Investigação e da Iniciação Científica; 

 Apreciar e organizar a apresentação dos resultados obtidos pelos docentes das UE e seus 

alunos; 
 Estimular a participação dos docentes e discentes em eventos científicos, tais quais 

olimpíadas, seminários, congressos, etc.; 

  Encaminhar os projetos selecionados regionalmente para competições em outras instâncias 
(nacionais, internacionais).  

1.2 Para o Professor 

 Implementar e/ou aprimorar os pressupostos do Ensino por Investigação e outras 

metodologias de ensino ativa nas disciplinas escolares; 
 Incentivar a criatividade e o senso crítico dos alunos; 

 Aguçar a curiosidade e mobilizar o engajamento dos estudantes no processo de pesquisa 

científica; 
 Planejar a articulação das habilidades previstas nos documentos oficiais com os projetos 

desenvolvidos; 

 Praticar a Ciência como forma de cultura, construída socialmente. 
1.3 Para o Estudante 

 Compreender os conteúdos científicos pertinentes aos seus projetos de pesquisa; 

 Conhecer os processos metodológicos da construção do conhecimento científico; 

 Desenvolver e aprimorar as habilidades cognitivas relativas aos métodos da ciência.  
 Compartilhar os conhecimentos e vivências adquiridos durante o processo investigativo; 

 Agir em situações coletivas que envolvam situações de cooperação e competição; 



 

 
 

 

 

 
  Saber argumentar e ouvir, valorizando condutas colaborativas e opiniões diferentes. 

1.4 Para os colaboradores 

 Colaborar junto à comissão organizadora nas formações mediante demandas indicadas pelos 

professores inscritos e/ou pelos organizadores; 
 Auxiliar na apreciação e avaliação da exposição final. 

2. Comissão Organizadora 

COMISSÃO ORGANIZADORA ATUAÇÃO 

Ana Paula Teixeira Gonçalves (Analista Sociocultural) Suporte Informacional 

Caroline Gouveia (PCNP – Biologia) Organização Geral 

Denise de Oliveira (PCNP – Ciências) Ciências da Natureza 

Elaine Gobetti (PCNP – Anos Iniciais) Anos Iniciais 

Marco Bolotário (PCNP – Geografia) Ciências Humanas 

3. Formações Pedagógicas 

A fim de promover a integração entre Escola, Comunidade e realizar intervenções pedagógicas, 

oferecendo contribuições teóricas e/ou metodológicas que visem à construção do espaço dialógico de 

formação; valorizar e promover a formação contínua do corpo docente das escolas estaduais de 

Diadema, ao longo do primeiro semestre de 2020, estão previstas 

3.1 Ações voltadas à formação continuada dos professores orientadores, visando o subsídio 

teórico de estratégias de ensino e aprendizagem e a promoção de reflexões da prática docente. 

3.2 As formações terão como eixos o Ensino por Investigação, Aprendizagem Baseada em 

Projetos e Resolução de Problemas, Iniciação Científica, metodologias ativas e outras 

necessidades da rede estadual de Diadema;  

3.3 Os professores que orientarem projetos inscritos na FeCiD serão convocados via diário 

oficial para tais ações formativas. 

 

REGULAMENTO 

4. Inscrições e Submissão 

4.1 As inscrições serão realizadas via protocolo na Diretoria de Ensino de Diadema no 

período de 26 de fevereiro a 13 de março, das 8h às 17h; 

4.2 A inscrição deverá entregue em envelope lacrado aos cuidados da Equipe FeCiD; 

4.3 A efetivação da inscrição dar-se-á obrigatoriamente com a entrega física do 

FORMULÁRIO DE ADESÃO (Anexo I) e PRÉ-PROJETO; 

O Pré-Projeto deverá: 

4.3.1 Ser escrito pelo professor orientador, contendo no máximo 5 (cinco) páginas; 

4.3.2 Conter as principais ideias a serem desenvolvidas sobre um tema específico, não 

necessariamente inédito, a partir de uma problematização;  

4.3.3 Poderão ser submetidos trabalhos em andamento ou concluídos; 

4.4 Após a entrega da proposta fica vetada a mudança de tema, salvo os casos devidamente 

justificados pelo professor orientador;  

 

 



 

 
 

 

4.5 Não 

serão aceitas inscrições enviadas por qualquer outra fonte ou fora do prazo estipulado 

neste edital; 

4.6 O número máximo de inscrições por Unidade Escolar dependerá de quantas Modalidades 

são ofertadas na instituição: 

 

Modalidade de Ensino Quantidade de inscrições 

Regular 

1 (um) projeto Anos Iniciais 
1 (um) projeto Anos Finais 

1 (um) projeto Ensino Médio 

Educação Especial 1 (um) projeto 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1 (um) projeto 

Educação nas Prisões 
2 (dois) projetos, sendo 1 (um) CDP e 1 

(um) Fundação Casa 

 

4.7 A participação do professor inscrito fica limitada a apenas uma modalidade de ensino, 

indicada no formulário de adesão. 

 

 

5. Normas para Apresentação dos Trabalhos 
 

5.1 O envio de trabalho e sua inscrição na FeCiD representam o compromisso dos autores com 

sua apresentação no evento, bem como o cumprimento do formato de apresentação e normas 
estipuladas neste edital; 

5.2 Os trabalhos submetidos serão expostos no formato pôster (Anexo II), com apresentação 

oral; 
Sobre o pôster: 

5.2.1 Deverá ter as dimensões: 0,9m de largura x 1,20m de altura, sendo impresso em  papel 

ou lona; 

5.2.2 A correção ortográfica e gramatical é de exclusiva responsabilidade dos autores; 
5.2.3 Caso seja identificado algum equívoco, a Comissão Organizadora entrará em contato 

com os autores do trabalho via e-mail, sendo estabelecido um prazo para que sejam 

realizadas as adequações necessárias; 
5.2.4 A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelas despesas de impressão do 

pôster;  

5.3 Todos os estudantes devem obrigatoriamente apresentar seus projetos no dia da feira, exceto 

os em privação de liberdade; 
5.4 Cada projeto deverá ser apresentado aos avaliadores pelos 02 (dois) alunos inscritos. Em 

caso de substituição por motivo superior, a troca deverá ser previamente comunicada à 

Comissão Organizadora da feira. 
5.5 A apresentação dos pôsteres inscritos na Modalidade Educação nas Prisões será de 

responsabilidade do professor orientador; 

5.6 A Comissão Organizadora não cederá material aos expositores, ficando assim, sob 
responsabilidade da Unidade Escolar fornecer todos os recursos necessários para montagem e 

apresentação do projeto (mesa, extensão, fita adesiva e etc.); 

5.7 Fica proibida, salvo se aprovado previamente pela Comissão Organizadora, a exposição de: 

organismos vivos, espécimes (ou partes) dissecadas, animais vertebrados ou invertebrados; 
órgãos ou membros de animais/humanos ou fluidos (sangue, urina e etc.); substâncias tóxicas ou 

de uso controlado e materiais cortantes; 

5.8 A Comissão Organizadora da FeCiD não dispõe de pessoas ou carros para o deslocamento 
dos materiais das equipes participantes. 

 



 

 
 

 

 

5.9 O local de realização da FeCiD será definido de acordo com a quantidade de inscritos, 
considerando também espaços que contemplem a natureza do evento.  

 

6. Avaliação 

 
Os projetos serão avaliados por comissões constituídas por um professor representante do 

Núcleo Pedagógico, um Supervisor de Ensino e um colaborador externo. 

6.1 No momento da apresentação a comissão avaliadora considerará 10 (dez) critérios referentes 
ao pôster e à exposição oral.  

Avaliação do pôster: 

6.1.1 Adequação à linguagem técnico-científica e estrutura visual; 

6.1.2 Questão Problema; 
6.1.3 Descrição da metodologia; 

6.1.4 Resultados; 

6.1.5 Relevância social, científica, econômica e/ou cultural; 
6.1.6 Criatividade e inovação; 

Exposição Oral: 

6.1.7 Domínio pelos autores do conteúdo que consta no pôster; 
6.1.8 Conhecimento pelos autores sobre o tema desenvolvido no trabalho; 

6.1.9 Organização da apresentação oral do pôster; 

6.1.10 Respostas pelos autores às indagações dos avaliadores. 

 

CERTIFICAÇÃO 

  

7.1 Certificações dos participantes 
 

7.1.1 Todos os participantes devidamente inscritos receberão certificados; 

7.1.2 Os certificados serão encaminhados via e-mail indicado no ato da inscrição; 
 

7.2 Certificações das Unidades Escolares 

 

7.2.1 Todas as Unidades Escolares que tiveram participantes devidamente inscritos receberão 
certificados; 

7.2.2 Os certificados serão encaminhados via e-mail indicados no ato da inscrição; 

 

CRONOGRAMA 

  

8. Cronograma das ações 
 

*Cronograma sujeito a alterações 

Etapa Data 

Inscrição 26 de fevereiro a 13 de março 

Webconferência de chamamento II FeCiD 10 de março 

Formação - Orientações gerais sobre produções acadêmicas 

e ABNT 

02 de abril 

Formação - Práticas Investigativas nas Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza  

07 de maio 

Oficina - Redação e comunicação científica 16 de junho 

Evento II FeCiD - Apresentação de pôsteres e atividades 17 a 21 de agosto (1 dia a definir) 

Avaliação do evento Agosto 



 

 
 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
  

A qualquer tempo, este edital pode ser revogado ou anulado no todo ou em parte, seja por decisão da 

dirigente de ensino e/ou comissão organizadora, seja por motivo de interesse dos participantes, em 

decisão fundamentada, sem que isso implique prejuízo aos demais.  
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  
  

Para maiores informações, utilizar o e-mail: feciddiadema@gmail.com ou entrar em contato com a 

Equipe FeCiD pelos telefones:  

Ana Paula Teixeira Gonçalves (4053-4781) 
Caroline Gouveia (4053-4764) 

Denise Oliveira (4053-4762) 

Elaine Gobetti (4053-4760) 
Marco Bolotário (4053-4767) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diadema, 26 de fevereiro de 2020. 
 

 

Liane de Oliveira Bayer 
Dirigente Regional de Ensino 

 

Eva Gonçalves Ramos 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

  



 

 
 

 

 

 
 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE ADESÃO 

 
*Preencher uma via do formulário para cada para cada pré-projeto 

 

Identificação da Escola 

Unidade Escolar:  

Diretor(a): 

Coordenador(a) Pedagógico(a): 

Telefone: 

E-mail institucional: 

  

Identificação do Professor-Orientador   

Nome: 

Disciplina: 

RG: 

CPF: 

Telefone: 

E-mail institucional: 

Banco do Brasil          Agência: C/C 

*Para fins de pagamento do auxílio transporte quando convocado para formações 

 
  Identificação do Projeto 

  Modalidade:     Regular (  )  EJA (  ) Ed. Especial (    ) Ed. nas Prisões  (    ) 

Segmento: Anos Iniciais (   )     Anos Finais (   )      Ensino Médio (   )   

Ano/Série:  

Tema:  

Área de conhecimento:    Ciências da Natureza (   )     Ciências Humanas (  ) Interdisciplinar (   ) 
 

 

Atenção 

A inscrição na II FeCiD só será efetivada com o Pré-Projeto (vide item 4.2) anexo a este 

formulário. 
 

Termo de aceite 

Ao assinar este formulário declaramos estar cientes das normas estipuladas no Edital da II Feira 

Científico-Cultural das Escolas Estaduais de Diadema, disponível no link 

https://dediadema.educacao.sp.gov.br/nucleo-pedagogico-npe/. 
 

 

Diadema, _______ de _____________________ de 2020. 
 

 

_____________________    ____________________________    __________________________ 

Direção                                     Coordenação                                 Professor(a) 

https://dediadema.educacao.sp.gov.br/nucleo-pedagogico-npe/


 

 
 

 

 

 
 

ANEXO II 

MODELO DO PÔSTER

 


