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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 257/2022 

Data: 25/04/2022 

Assunto: VII Seminário de Pesquisa na Educação Básica (Pré-Iniciação Científica) 
 

Prezados Gestores 

 

A Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia é uma feira de Ciência e 

Tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato – RS. No evento são 

apresentados projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano 

realizados por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

O Seminário será realizado dia 27 de abril de 2022, das 14h às 20h, em transmissão 

pelo canal da Mostratec Júnior no Youtube 

(https://www.youtube.com/c/mostratecjunior). 

 Temática: • Formação de professores da Educação Básica para o uso da pesquisa 

como ferramenta pedagógica na sala de aula.  
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• Disseminação da prática de pesquisa na Educação Infantil, no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio/Técnico. 

 • Fortalecimento da rede de colaboração de Feiras de Ciências a fim de contribuir 

para a constituição de uma cultura da pesquisa na Educação Básica. 

 Programação do dia 27/04: - A pesquisa na escola e as feiras de ciências no cenário 

pós pandemia (14:00 - 14:15)  

- Registrar é preciso: o uso do diário de campo em pesquisas com crianças e jovens 

(14:15 - 15:00) 

 - Escrita e pesquisa: ferramentas para o trabalho com estudantes do ensino 

fundamental (15:00 - 15:45) 

 - O rigor na prática de pesquisa: vamos falar sobre segurança e ética? (18:00 - 19:00) 

 - Motivar para a pesquisa: estratégias docentes para uma geração digital (19:00 - 

20:00)  

 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de abril de 2022 pelo site 

https://www.even3.com.br/speb2022/ 

 Para mais informações acesse a página da Mostratec/Mostratec Júnior:  

https://www.mostratec.com.br/seminario-de-pesquisa-na-educacao-basica/ 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Ângela Viviane Jorge B. Andrade 

PCNP Biologia 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente de ensino de Capivari 

 

 

 

 


