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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. 

 
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. 
 
Para todas as categorias (Ciências da Natureza/Ciências Humanas/Desafios 

Matemáticos), poderão ser inscritas, na fase II - estadual, 1 (uma) equipe 
JÚNIOR e 1 (uma) equipe MASTER. 

 
Dentro dessas categorias haverá vagas exclusivas para equipes que possuam 
alunos da educação especial e altas habilidades/superdotação, conforme 

tabela 1, seguir: 
 

 
 



 
 
-  Disponibilizamos anexo o regulamento completo. 

 
-  Mais informações e documentos da 7ª FeCEESP ficarão disponíveis nos 

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

OPvE1?usp=sharing 
 

Home Page: http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias 
 
 

Atenção:  
 
No intuito de organizarmos melhor a formação sobre a participação na 7ª 

FeCEESP, pedimos que preencham o formulário abaixo, conforme 
encaminhamentos. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias


Encaminhamentos: 

1. No caso de escolas regulares, o preenchimento do formulário 

implica na participação de PC ou professor. 
2. No caso de PEI, o preenchimento corresponde a participação do 

PCA da área de CN ou professor e outro de CH ou professor. 
3. A formação ocorrerá (via ferramenta Teams) no dia 20/07, 

período da tarde (a confirmar).  

 

Link do formulário:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkKNAgly_bx3DXuc-
PediaIKcx_GDyiO5nvuyYepUh27kGQ/viewform 

 
Preencher até o dia: 17/07/2020 (sexta-feira) as 12h00, 
impreterivelmente.  

 
 

 
Contamos com a participação das Unidades Escolares! 
 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

Ciências da Natureza - PCNPs -  Luciana Victória e Marly Marsulo 
 

Ciências Humanas   - PCNPs – André Calazans e João Gambaro 
 

Matemática – PCNPs – Jucelene Gimenes e Patrícia Malagueta 

 
 

De Acordo 
 
 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkKNAgly_bx3DXuc-PediaIKcx_GDyiO5nvuyYepUh27kGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkKNAgly_bx3DXuc-PediaIKcx_GDyiO5nvuyYepUh27kGQ/viewform

