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Assunto:  Prazo para submissão de trabalhos referentes a 8ª 

FeCEESP. 

  

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

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, Professores Coordenadores 

de Área (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 

Sociais Aplicadas e Matemática, inserindo-os no contexto da Pré-

Iniciação Científica. 

Dando continuidade as informações publicadas na rede 066-2021 

e também pela live exibida pelo CMSP no dia 25/06/2021, estamos na 

fase I diretoria e o período de inscrição e submissão de trabalhos será 

até dia 13/09/2021.  

CRONOGRAMA FASE I – DIRETORIA DE ENSINO 

Ano Fase Data Ação 

 

 

 

2021 

 

 

 

Fase 

I 

 

 

Até 13 

de 

setembro 

de 2021 

Inscrições e submissões dos trabalhos  
desenvolvidos pelas unidades escolares à 

Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. 
Enviar os trabalhos até 13/09/2021 pelo 

link 
https://forms.gle/akdgx7VWVjC9pXHA8 

 (formulário de inscrição) 
 

Observação: Reforçamos que, se a escola 
tiver mais de um trabalho para submeter, 

mesmo sendo da mesma categoria, deverá 
preencher um formulário para cada trabalho. 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/0066-2021-8-edio-feceesp.pdf
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=16731&id=0
https://forms.gle/akdgx7VWVjC9pXHA8


Conforme modelos do regulamento, inserir os 
documentos no formulário, devidamente 

preenchidos, relacionados abaixo. 
Anexo I – (Páginas do regulamento) 20, 21, 

22 e 23;  
 

a)Ficha de Inscrição; 
b)Autorização individual do responsável; 

c)Identificação – professor(a) 
orientador(a)/coorientador(a);  

d)Autorização de Publicação do Projeto e do 
Banner. 

Anexo II – Modelo Básico de Projeto – Página 

24;  
Anexo III – Modelo de Banner – Página 25;  

Anexo IV – Modelo de resumo – Página 26 e 
27. 

 
PÚBLICO-ALVO  

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, 1ª,2ª e 3ª série do EM.  
 

  O(a)s estudantes participantes deverão ter, no máximo, 18 anos 
completos em 2022, ou seja, não podem completar 19 anos ao longo 

do ano de 2022, a fim de seguir os padrões de feiras de ciências 
nacionais e internacionais. 
 

Anexo segue regulamento da 8° FeCEESP. 

 

Contamos com a participação das Unidades Escolares! 

Atenciosamente, 

Ciências Humanas - PCNPs – André Calazans e João Gambaro  

Matemática – PCNPs – Jucelene Gimenes e Patrícia Malaguetta 



De acordo 

Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 


