
 
 
 
 
 
 

FEIRA DE CIÊNCIAS Nº1/2022
 
 
O Colégio Santa Cruz de Araguaína
Pedagógica do Ensino Médio (EM)
interessados, que na data, horário e local indicados  realizará 
FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLÉGIO SANTA CRUZ
de fomentar o desenvolvimento do pensamento científico e do conhecimento 
tecnológico no colégio, por meio da pesquisa, da experimentação e aplicação 
da ciência em contextos diversos, estimulando o protagonismo juvenil, a 
criatividade e a corresponsabilidade social.
Bases da Educação Nacional (LDB
Curriculares Nacionais (PCN’S); Base Nacional 
Projeto Político Pedagógico (PPP).
de Ciências 2022 e convida 
inscrições conforme as orientações deste edital
 
1. INTRODUÇÃO –  
 
1.1. A FCCSC se dedicará ao incentivo, à pesquisa e à experimentação 
científica, por meio da participação de estudantes e professores do EF e EM, 
bem como convidados.  
1.2. A FCCSC constitui-se como um espaço para iniciação científica, pesquisa 
e exposição das propostas apresentadas, com o objetivo de fomentar a 
pesquisa e experimentação no ambiente educacional, por meio da aplicação da 
ciência em contextos diversos, do protagonismo juvenil, da criatividade e da 
corresponsabilidade social. 
1.3. A FCCSC será aberta à visitação, terá a culminância a ser realizada no dia 
05 de novembro de 2022, na cidade de Araguaína (TO), observando o 
Cronograma do Anexo A. 
1.4. A Feira de Ciências 
apoiar o desenvolvimento e a 
professores e alunos dos segmentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
favorecendo o raciocínio, o desenvolvimento do senso crítico e de bons 
métodos de estudo.   
1.5. “Método Científico ao Alcance de Todos
alunado a entrar em contato com as diversas formas de fazer ciência a partir do 
cotidiano das pessoas, proporcionando conhecer as 
área do conhecimento de fazer ciência.
 
 
2. OBJETIVOS -  
 
2.1. ESPECÍFICO– 
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2.1.1. Estimular a comunidade escolar a buscar soluções criativas que auxiliem 
na superação de desafios e dificuldades presentes na implementação de 
atividades voltadas ao desenvolvimento humano de natureza teórica e/ou 
experimental; 
 
3. PÚBLICO ALVO– 
 
3.1. O presente edital é destinado aos estudantes do EM do CSC de 
Araguaína.  
 
4. ASPECTOS GERAIS –  
 
A Feira de Ciências vem contemplar os esforços do Colégio Santa Cruz de 
apoiar o desenvolvimento e a valorização do ensino de Ciências junto aos 
professores e alunos dos segmentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
favorecendo o raciocínio, o desenvolvimento do senso crítico e de bons 
métodos de estudo.  
 
4.1. Todos os professores  
 
4.1. As turmas do EM serão divididas em grupos (8 estudantes), podendo ser 
de séries diferentes, mas dentro da mesma linha de pesquisa; 
 
4.2. Cada grupo elegerá um tema a ser trabalhado e orientado por um 
professor orientador conforme a sua área de trabalho e pesquisa; 
 
5. Da Feira de Ciências 
 
5.1. Ocorrerá em quatro etapas. A primeira etapa se refere as inscrições que 
serão realizadas de 15 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2022.  
 
5.2. O grupo de oito alunos deverá imprimir e preencher a fixa de inscrição 
(Anexo 7.1.) com nome e assinatura de todos os componentes, a linha de 
pesquisa definida com o nome do professor(a) orientador(a). Após o 
preenchimento da ficha de inscrição devem ir em busca junto ao professor(a) 
orientador(a) do Termo de Aceite (Anexo 7.2.). 
 
5.3. Termo de Aceite – o grupo composto por oito alunos deverá procurar o 
professor(a) orientador(a) no qual a temática do grupo deverá estar alinhada a 
linha de pesquisa do professor(a) orientador(a), este deverá dar o aceite via 
Termo de Aceite (Anexo 7.2.) ao grupo consentindo orientá-lo. De posse do 
Termo de Aceite o grupo irá realizar a inscrição junto à coordenação. 
 
5.4. A validação da inscrição da FCCSC se dá junto a Coordenação do Ensino 
Médio pelas responsáveis: Cleonice ou Karla, mediante a entrega da ficha de 
inscrição devidamente preenchida e do Termo de Aceite devidamente assinado 
pelo professor(a) orientador(a). 
 
5.5. Dos recursos  



 
5.5.1. O período de recursos será de 24 de agosto de 2022 a 26 de agosto de 
2022. O grupo deverá apresentar as alegações em formulário próprio (Anexo 
7.3.) e entregue a Coordenação de Ensino Médio em duas vias.  
 
5.5.2. Avaliação dos recursos será realizada por uma banca determinada pela 
Coordenação de Ensino Médio.  
 
5.6. Da publicação das inscrições 
 
A publicação das inscrições ocorrerá nas Redes Sociais do CSC no dia 31 de 
agosto de 2022.  
 
5.7. As datas e horários das orientações serão definidas em comum acordo 
com o grupo de alunos e com o professor(a) orientador(a).  
 
5.8. Etapa dois 
 
5.8.1. Lives: Ocorrerão pelo canal do Instagram do CSC nos dias 03 de 
setembro de 2022 às 16h e no dia 17 de setembro de 2022 às 16h. 
 
6. Cronograma  
 
Data Evento 
16 a 20/08/2022 Inscrições 
25 a 30/08/2022 Recursos 
31/08/2022 Publicação das Inscrições 
03/09/2022 Live (às 16h) 
17/09/2022 Live (às 16h) 
12/09 a 
31/10/2022 

Período de orientação dos grupos 

05/11/2022 Feira de Ciências 
 
7. Anexos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.1. Ficha de Inscrição 
 

 

Coordenação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feira de Ciências do Colégio 
Santa Cruz 2022

(FCSC 2022)
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Alunos(as)

Professor(a) 

Orientador 

Nome:  

Linha de Pesquisa:  

 
ALUNOS(AS) 

Nome Assinatura
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   

Araguaína, ____ / ____ / 2022.

Coordenação – Recebido por _____________________________

Feira de Ciências do Colégio 
Santa Cruz 2022 

(FCSC 2022) 
FICHA DE INSCRIÇÃO – 1ª via 

Alunos(as) 

Assinatura Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araguaína, ____ / ____ / 2022. 
 

Recebido por _____________________________ 



 

 

Coordenação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feira de Ciências do 
Santa Cruz 2022

(FCSC 2022)
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Coordenação

Professor(a) 

Orientador 

Nome:  

Linha de Pesquisa:  

 
ALUNOS(AS) 

Nome Assinatura
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   

Araguaína, ____ / ____ / 2022.

Coordenação – Recebido por _____________________________

Feira de Ciências do Colégio 
Santa Cruz 2022 

(FCSC 2022) 
FICHA DE INSCRIÇÃO – 2ª via 

Coordenação 

Assinatura Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araguaína, ____ / ____ / 2022. 
 

Recebido por _____________________________ 



7.2. Termo de Aceite  
 

 

Eu, professor(a) _________________________________________________ , 
aceito orientar o grupo acima descrito, 

Professor(a) Orientador(a)  _____________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feira de Ciências do Colégio Santa 
Cruz 2022

(FCSC 2022)
TERMO DE ACEITE

Professor

(a) 

Orientad

or 

Nome: 

________________________________

________ 

 

Linha de Pesquisa: 

______________________________

 

ALUNOS(AS) 
Nome Assinatura

01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   

Eu, professor(a) _________________________________________________ , 
aceito orientar o grupo acima descrito, conforme a minha linha de pesquisa.

Araguaína, ____ / ____ / 2022.

Professor(a) Orientador(a)  _____________________________

Feira de Ciências do Colégio Santa 
Cruz 2022 

(FCSC 2022) 
TERMO DE ACEITE 

________________________________

______________________________ 

Assinatura Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eu, professor(a) _________________________________________________ , 
conforme a minha linha de pesquisa. 

 
Araguaína, ____ / ____ / 2022. 

 
Professor(a) Orientador(a)  _____________________________ 



7.3. Recursos 
 

 Feira de Ciências do Colégio 
Santa Cruz 2022

(FCSC 2022)
RECURSO CONTRA A O 

INDEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO

Professor(a) 

Orientador 

Nome: 

_____________________________

___________ 

 

Linha de Pesquisa: 

_____________________________

_ 

 
ALUNOS(AS) 

Nome Assinatura
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
O grupo acima identificado, apresenta os argumentos 
contra o indeferimento da sua inscrição.
 
RELATO   
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Feira de Ciências do Colégio 
Santa Cruz 2022 

(FCSC 2022) 
RECURSO CONTRA A O 

INDEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO 

_____________________________

_____________________________

Assinatura Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 

apresenta os argumentos 
contra o indeferimento da sua inscrição. 

 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________



___________________________________________

__________________________________________  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

 
Acolhimento – Araguaína, ___/___/2022. 

 
Coordenação - _______________________________ 

 
 
 

 



PARECER DA BANCA 
  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.4. Linhas de Pesquisa  
 

• Alisson Almeida dos Santos: A Geografia dos povos Indígenas do 
estado do Tocantins.  

• Cícero Moura da Silva: Metaverso – Realidade Virtual 
• Clésio Bezerra: linguagens 
• Danillo Nunes: Eficácia de diferentes métodos e estratégias de 

aprendizado de um idioma estrangeiro. 
• Denise Alencar: linguagem não violenta. 
• Diógenes Medeiros: Separação de Misturas 
• Felipe Eduardo Lopes Oliveira: Etnografia, comunidades tradicionais e 

história regional. 
• Francisco Gomes: Linha 1 - História e Música; Linha 2 - 

METODOLOGIA e ANÁLISE DO DISCURSO. 
• Franklin Siebra: Discursos Históricos. 
• Gelson Pedrosa: área de Ciências da Natureza. 
• Jakson Raphael Pereira Barbosa: Linha 1 - Relações de Poder; Linha 

2: Geografia Urbana. 
• Jânio César: Gari também é atleta – uma questão biosocial. 
• João Pedro Noleto Barbosa: Linha 1: Reaproveitamento de resíduos 

do concreto. 
• Kamilla Soares: História Oral, regionalidade e formações étnicas. 
• Lucas Andrade: Qualidade de vida dos estudantes do ensino médio da 

rede privada de educação em Araguaína - TO: uma avaliação pelo 
Whoqol-Bref. 

• Maria José Coutinho: linguagens. 
• Miriam Melissa: tecnologias e recursos no estudo da astronomia. 
• Misleine Andrade: História da Matemática; História das mulheres na 

Matemática; História da Álgebra; História dos números. 
• Nádia Stephanine: Doenças negligenciadas, fitoterápicos e saúde 

ambiental. 
• Nancy Birolli: Linha 1: Biogeografia; Linha 2: Animais Silvestres. 
• Odair Barros: uso da tecnologia no ensino e aprendizagem da 

matemática. 
• Raiko Pastrana: a importância da língua espanhola como meio de 

comunicação global no século XXI. 
• Ronaldo Lenmahn- Linha 1: A cultura pop na América (apenas para 9º 

anos e 1ª série); Linha 2: (Des)ENCONTROS SOCIO-EMOCIONAIS NA 
MODERNIDADE LÍQUIDA – TRANSVERSALIDADE PSICANALÍTICA. 
(APENAS PARA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES) 

•  Silnei - Linha 1: Direitos Humanos e Minorias Sociais; Linha 2: 
Construção de Humor: Linguagem Conotativa em Memes nas Redes 
Sociais.  

• Valderi Nunes: área da matemática. 
 

Pe. Edson de Oliveira 
Diretor Geral 


