PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA FICIENCIAS KIDS.
Inscrições e Características Funcionais
Art. 5º. As inscrições serão realizadas por meio de formulários específicos
disponibilizados no website www.ficiencias.org, que deverão ser encaminhados devidamente
preenchidos para o email: formacaodeprofessores2@gmail.com, serão admitidas as inscrições
que atenderem as normas técnicas de elaboração de trabalhos propostos pela comissão
organizadora.

Documentos

Datas

Envio da Ficha de Inscrição e
Plano de Aula elaborado

17 de setembro

Envio do Relatório de
Experiência

05 de outubro

Publicação dos projetos
finalistas

15 de outubro

Os procedimentos para inscrição serão:
I – Realizar o download da Ficha de Inscrição, do(s) participante(s) envolvido(s): estudante(s),
professor orientador e professor assistente (caso existir), preencher com todas as informações
requeridas e encaminhar para o email.

II - Realizar o download do modelo do Plano de Aula para o planejamento das atividades que
serão desenvolvidos com os estudantes com problematização evidente, a ser enviado conforme
data estipulada. Os trabalhos precisam apresentar relevância para a comunidade, sendo que o
tema deve partir de uma questão problematizadora que envolva os estudantes, desperte a
curiosidade e que seja significativa para os envolvidos.

III - Relato de Experiência das atividades desenvolvidas após a aplicação das atividades
planejadas até a data estipulada com fotografias. O desenvolvimento da atividade prática deve
incluir considerações reflexivas e considerar itens mínimos: como se deu a escolha do tema e da
questão problema? E a escolha da atividade prática investigativa? Como aconteceu a
sensibilização dos estudantes para o tema e/ou a questão problema? Quais foram as reações dos
estudantes quando envolvidos com a questão e, quando realizaram as práticas investigativas?
Quais situações/comportamentos/atitudes chamaram mais atenção?

IV – A Ficha de inscrição completa, o Plano de Aula, Relatório da Experiência com fotografias,
serão direcionados para os membros da Comissão Organizadora. Tal Comissão iniciará o
processo de avaliação e seleção dos trabalhos a serem apresentados na etapa presencial da
Ficiencias Kids.

Art. 6°. A Comissão Organizadora confirmará a participação presencial dos trabalhos selecionados
via publicação no site ficiencias.org/ nas respectivas abas: Conheça a feira, regulamento,
documentos 2018, na data do dia 15 de outubro de 2018.
Do Plano de aula e Relato de Experiência

§ 1º. O plano de aula deve ser desenvolvido na abordagem do Ensino por Investigação,
de forma interdisciplinar tendo uma pergunta problematizadora como eixo promotor da curiosidade
sob aspectos simples, porém fundamentais no cotidiano dos estudantes.
I – Os trabalhos selecionados partem de uma atividade desenvolvida pelo professor na escola,
cujo o principal foco é ser uma investigação significativa para a comunidade.
II – O professor deve enviar o Plano de aula nos seguintes moldes;
O professor deve enviar o Plano de aula nos seguintes moldes;
1. Professor (a):
2. Escola:
3. Turma:
4. Título:
5. Objetivos;
6. Estrutura Curricular;

7. Conteúdos;
8. Tema e problematização;
9. Hipóteses;
10.Tempo Estimado;
11.O que o estudante poderá aprender;
12.Desenvolvimento/Procedimento;
13.Materiais;
14.Dinâmica de Sistematização:
15.Conclusão;
16.Avaliação;
17.Referências Bibliográficas.

O Relatório de Experiência, devem ser elaborados conforme as normas apresentadas
pelo evento no documento intitulado: "Orientações para Elaboração do Relatório de Experiências Kids” disponível no site www.ficiencias.org.

III – O Relato de Experiência deve conter:
1. Relato da atividade prática;
2. Percepções sobre a atividade prática realizada com a turma;
3. Qual o nível de interação dos estudantes com a atividade e a forma metodológica
abordada;
4. Foto da atividade em aplicação.

I – A Comissão Organizadora analisará o Plano de Aula e o Relatório de Experiência, conforme os
seguintes critérios: o problema, as hipóteses, o objetivo, a metodologia, a relevância, a descrição
de materiais, o cronograma de atividade, planejamento, a coerência, e a clareza.
a) A Comissão Organizadora, respaldada pelo Comitê Gestor possui competência de
desclassificar o relatório que não atendam as exigências solicitadas.

II – Os trabalhos selecionados pela Comissão Organizadora, respaldado pelo Comitê Gestor da
Ficiencias serão expostos na Feira.

III - Os trabalhos selecionados serão apresentados nas datas e local publicados na programação
a ser divulgada no site www.ficiencias.org.

Art. 14. Os Planos de aula deverão atender às seguintes áreas de conhecimento:
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza (ciência, história e geografia),
Artes e Educação Física.

Para maiores informações acessar o Regulamento Geral do evento.

