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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, Professores Coordenadores de Área 
– Ciências da Natureza e Ciências Humanas (PEI). 
  

A FeCEESP é uma ação pedagógica, desenvolvida pela Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo (SEDUC-SP) com os objetivos de estimular e 

promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito 
das Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, inserindo-os no 

contexto da Pré-Iniciação Científica. 
 
A FeCEESP fundamenta-se em três etapas do processo de aprendizagem, 

previstas no Currículo do Estado de São Paulo e no Currículo Paulista de 
Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, sendo elas: 

 
• Atividades com participação ativa de estudantes, preferencialmente 
demandando consulta e cooperação com seus(suas)colegas, assim como o 

posicionamento crítico diante da situação problema investigada; 
• Temáticas que dialoguem com o contexto da escola e com a realidade do(a) 

estudante antecedendo aquelas que transcendem o seu universo vivencial; 
• Observações que não se limitem a experiências demonstrativas ou 
laboratoriais, mas que envolvam também percepções do mundo real, em que 

a participação e o registro feito por estudantes sejam relevantes. 
 

OBJETIVOS 
 
● Promover a formação em nível de Pré-Iniciação Científica, visando o 

desenvolvimento 
acadêmico de estudantes da rede pública estadual de ensino de São Paulo. 

● Estimular estudantes a pensarem criticamente e a buscarem soluções 
alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, 
desenvolvendo, assim, as competências e habilidades do Currículo Paulista e 

do Currículo do Estado de São Paulo. 
● Ampliar os conhecimentos científicos do(a)s jovens por meio da pesquisa e 

busca de soluções para os problemas identificados, sempre pautadas na 
Ciência e em princípios Éticos, 
podendo ser fundamentadas também na Tecnologia, Direitos Humanos, 

Sustentabilidade, Saúde e/ou Empreendedorismo. 
● Instigar estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma 

problemática e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e 
ambiental. 



● Divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional, as 

produções das escolas estaduais paulistas, com vistas à criação de novas 
oportunidades de intercâmbio de estudantes e professores. 

Nesta edição serão aceitos trabalhos em três categorias e duas subcategorias 
que contarão com a presença de professores (as) e estudantes dos anos finais 
e do ensino médio da rede pública estadual. 

 
CATEGORIAS: 

 
• CIÊNCIAS DA NATUREZA (CN) 
• CIÊNCIAS HUMANAS (CH) 

• DESAFIOS MATEMÁTICOS (DM) 
 

SUBCATEGORIAS: 
 
• JÚNIOR: estudantes do 6o, 7o e 8o ano do EF. 

• MASTER: estudantes do 9o ano do EF, 1 e 2a série do EM. 
 

O(a)s estudantes participantes deverão ter, no máximo, 18 anos completos 
em 2021, ou seja, não podem completar 19 anos ao longo do ano de 2021, 

a fim de seguir os padrões de feiras de ciências nacionais e internacionais. 
 
CRONOGRAMA FASE I – DIRETORIA DE ENSINO  

 

ANO FASE DATA AÇÃO 

2020 Fase I Até 30 de 
Junho de 

2020 

Período para o desenvolvimento dos 
projetos de pesquisa e banners nas 

Unidades Escolares e inscrição na 
Diretoria de Ensino Região Piracicaba.  

Enviar até 30/06/2020 no e mail: 
ciebiopiracicaba@gmail.com 
Assunto: Inscrição na 7ª FeCEESP _ EE 

(nome   da escola completo)  
A/C PCNPs Luciana Victoria e Marly 

Marsulo os seguintes documentos que 
constam nas seguintes páginas do 
regulamento: 

Anexo I – Ficha de Inscrição – Páginas 
18,19 e 20; 

Anexo II – Modelo Básico de Projeto – 
Página 21; 
Anexo III – Modelo de Banner – Página 

22; 
Anexo IV – Modelo de resumo – Página 

23.   
 

             
 
-  Em anexo, disponibilizamos o regulamento completo. 

 
-  Os documentos abertos da 7ª FeCEESP ficarão disponíveis por meio do link: 

 

mailto:ciebiopiracicaba@gmail.com


https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2Vqs

OPvE1?usp=sharing 
 

Home Page: http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias 
 
Contamos com a participação das Unidades Escolares! 

 
Atenciosamente, 

PCNP - Ciências / Luciana Victória 
              PCNP - Biologia / Marly Marsulo 

 

  
De Acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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