
Esta semana está sendo de troca de experiências e muito aprendizado

para os estudantes participantes da Mostra da Feira de Ciências,

Empreendedorismo e Matemática da Bahia (FECIBA), que está sendo

promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), de segunda (25)

a quarta-feira (27), no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. Além de

apresentar seus projetos de iniciação científica, no âmbito do Ciência na

Escola, eles também estão participando de oficinas com instituições

parceiras como a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),

, 
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Feciba, Feira de Ciências – Nicassio Reis e Andersson Silva. Foto: Claudionor Jr.
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Instituto Alana, Instituto Paramitas e Atina Educação. A atividade voltada à

Educação Científica também contempla educadores da rede estadual de

ensino.

O coordenador executivo de projetos estratégicos da SEC, Marcius

Gomes, que representou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo

Rodrigues, no evento, falou sobre a importância da mostra e do Programa

Ciência na Escola. “O Programa Ciência na Escola é uma das

experiências mais exitosas da Secretaria, que faz com que o estudante, a

partir da pesquisa e da iniciação científica, possa se apropriar do seu

território e comunidade e, a partir disso, desenvolver o conhecimento.

Então, a gente reconhece que este espaço precisa ser potencializado com

as políticas públicas educacionais do Estado e esta mostra é de suma

importância para o aprendizado dos estudantes”, afirmou.

Nicassio Ferreira dos Reis, 17, 1º ano, do Colégio Estadual São Joaquim,

localizado em Sobradinho, disse que está aproveitando ao máximo as

oficinas. “Ontem eu participei de uma oficina de Robótica e o

conhecimento obtido vai servir para aprimorar ainda mais meu projeto

‘caminhão bombeiro’, que desenvolvi com o meu colega Anderson

Galdino. Vamos participar de outras oficinas que estão programadas para

amanhã”, revelou o estudante.

O educador do Instituto Alana, André Gravatá, ministrou uma oficina sobre

o projeto ‘Criativos da escola’, que é desenvolvido pelo próprio instituto. “A

oficina teve o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil e as relações

entre os jovens, a partir de jogos cooperativos e atividades que possam

despertar neles essa vontade de estar perto e de continuar criando e

desenvolvendo suas ideias”, explicou.

Nesta terça-feira também foram realizadas duas oficinas específicas para

os professores orientadores: ‘Ciência na Escola e IDEB: que relação é

essa’, realizada pela SEC e ‘MapBiomas, ministrada por educadores da

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Outro destaque foi a



oficina #EmpreendedorpormeiodoAPP, que foi realizada pelo Instituto

Paramitas com os estudantes.

Programação – Em paralelo às apresentações dos projetos nos estandes,

nesta quarta-feira (27), das 8h às 11h, alguns alunos e professores

participarão, de forma coletiva, de uma formação com o Instituto Alana. Já

das 11h às 13h, o Instituto Alana fará outra oficina especialmente para os

estudantes.

 

Comunicar erro

 

 

 

 

 

Teste grátis por 14 dias. Se você gostar, assine utilizando o cupom:

V7XEW4HLYGAYUHT e ganhe 20% de desconto durante 1 ano. Saiba

mais em: Conheça o G Suite

 

O QUE VOCÊ ACHOU?

Powered by VICOMI

1

Amei

0

Haha

0

Uau

0

Triste

0

Grr Trending now

https://www.folhageral.com/comunicar-erro/
https://goo.gl/Ki8LqF
https://www.folhageral.com/noticia/tecnologia-e-games/2018/06/g-suite-com-20-de-desconto-durante-um-ano/
http://www.reactionsbar.com/
http://articles.lists.media/?site=Folha%20Geral&token=18a4ef7cbf4cf061ab5f78a96909340e


TOALHA FRALDA COM
CAPUZ PROVENCE

R$ 59,90

Comprar

Brinco Prata 700
Filigranado 4.8

R$ 79,00

Comprar

Fogão a Lenha Venax
Imperador Vitreo Século
XV Gabinete Número 2
Com Tampa Com…

R$ 6.967,90

Comprar

 

 

 

#BAHIA #EDUCAÇÃO #EDUCAÇÃO CIENTÍFICA #NOTÍCIAS #REDE ESTADUAL

 

MAIS CONTEÚDO EM BAHIA

Anterior

Rede Manual realiza vernissage para lançamento de exposição na Casa
Manual, em São Paulo

Próximo

Conheça Felipe Evangelista, a nova revelação do futebol brasileiro

Da Folha Geral, em Salvador*
*Com colaboração de (agência, assessoria ou especialista)

    

https://www.folhageral.com/tag/bahia/
https://www.folhageral.com/tag/educacao/
https://www.folhageral.com/tag/educacao-cientifica/
https://www.folhageral.com/tag/noticias/
https://www.folhageral.com/tag/rede-estadual/
https://www.folhageral.com/noticia/pop-arte/2019/03/rede-manual-realiza-vernissage-para-lancamento-de-exposicao-na-casa-manual-em-sao-paulo/
https://www.folhageral.com/esporte/2019/03/conheca-felipe-evangelista-a-nova-revelacao-do-futebol-brasileiro/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/
https://www.folhageral.com/author/folha-geral/
https://www.facebook.com/folhageral
https://www.instagram.com/folhageral
https://www.linkedin.com/company/9499964/
https://www.twitter.com/folhageral
https://www.youtube.com/channel/UCN-68uoW3ATtySKloPRf-0A
https://www.folhageral.com/author/folha-geral/


TALVEZ VOCÊ GOSTE DISTO

Banda Calcinha Preta se apresenta no Maior Arraiá das Antigas
BAHIA MÚSICA

Aberto edital para mais de 11 mil vagas do pré-vestibular
Universidade Para Todos

BAHIA

Produtores Rurais vão destinar R$ 1,2 mi para 24 projetos
sociais no oeste baiano

BAHIA BARREIRAS

Governo do Estado construirá novo hospital na Região
Metropolitana

BAHIA SALVADOR

https://www.folhageral.com/musica/2019/04/banda-calcinha-preta-se-apresenta-no-maior-arraia-das-antigas/
https://www.folhageral.com/musica/2019/04/banda-calcinha-preta-se-apresenta-no-maior-arraia-das-antigas/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/
https://www.folhageral.com/musica/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/2019/04/aberto-edital-para-mais-de-11-mil-vagas-do-pre-vestibular-universidade-para-todos/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/2019/04/aberto-edital-para-mais-de-11-mil-vagas-do-pre-vestibular-universidade-para-todos/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/barreiras/2019/04/produtores-rurais-vao-destinar-r-12-mi-para-24-projetos-sociais-no-oeste-baiano/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/barreiras/2019/04/produtores-rurais-vao-destinar-r-12-mi-para-24-projetos-sociais-no-oeste-baiano/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/barreiras/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/salvador/2019/04/governo-do-estado-construira-novo-hospital-na-regiao-metropolitana/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/salvador/2019/04/governo-do-estado-construira-novo-hospital-na-regiao-metropolitana/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/
https://www.folhageral.com/noticia/bahia/salvador/


Marido de Bella Falconi, Ricardo Maguila fala como reage às cantadas
recebidas pela musa fitness

ENTRETENIMENTO FAMOSOS

Conheça Nátali Ayumi, atleta fitness que é meio japonesa, meio italiana, mas
com o bumbum bem brasileiro

GATAS

https://www.folhageral.com/famosos/2017/12/marido-de-bella-falconi-ricardo-maguila-fala-como-reage-as-cantadas-recebidas-pela-musa-fitness/
https://www.folhageral.com/famosos/2017/12/marido-de-bella-falconi-ricardo-maguila-fala-como-reage-as-cantadas-recebidas-pela-musa-fitness/
https://www.folhageral.com/entretenimento/
https://www.folhageral.com/famosos/
https://www.folhageral.com/gatas/2017/03/conheca-natali-ayumi-atleta-fitness-que-e-meio-japonesa-meio-italiana-mas-com-o-bumbum-bem-brasileiro/
https://www.folhageral.com/gatas/2017/03/conheca-natali-ayumi-atleta-fitness-que-e-meio-japonesa-meio-italiana-mas-com-o-bumbum-bem-brasileiro/
https://www.folhageral.com/gatas/


Raíssa de Oliveira mostra corpão em desfile de bloco na Tijuca

ENTRETENIMENTO FAMOSOS GATAS

Rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira recebe proposta para posar
nua

ENTRETENIMENTO FAMOSOS GATAS

https://www.folhageral.com/famosos/2017/02/raissa-de-oliveira-mostra-corpao-em-desfile-de-bloco-na-tijuca/
https://www.folhageral.com/famosos/2017/02/raissa-de-oliveira-mostra-corpao-em-desfile-de-bloco-na-tijuca/
https://www.folhageral.com/entretenimento/
https://www.folhageral.com/famosos/
https://www.folhageral.com/gatas/
https://www.folhageral.com/famosos/2017/01/rainha-de-bateria-da-beija-flor-raissa-de-oliveira-recebe-proposta-para-posar-nua/
https://www.folhageral.com/famosos/2017/01/rainha-de-bateria-da-beija-flor-raissa-de-oliveira-recebe-proposta-para-posar-nua/
https://www.folhageral.com/entretenimento/
https://www.folhageral.com/famosos/
https://www.folhageral.com/gatas/


TOALHA FRALDA COM…
R$ 59,90

Brinco Prata 700…
R$ 79,00

Fogão a Lenha Venax…
R$ 6.967,90

PUBLICIDADE



 

PUBLICIDADE

https://goo.gl/Ki8LqF




@folhageral

SIGA NOSSO INSTAGRAM

https://www.hotelurbano.com/feriados/semana-santa-pascoa?utm_source=www.folhageral.com&utm_medium=clubehu&utm_campaign=26962&cmp=26962
https://instagram.com/p/Bv8JfneD2eF/
https://instagram.com/p/Bvfqd9oDMdi/
https://instagram.com/p/BvJ_pKLBnFy/
https://instagram.com/p/Bu4wDqxD9j_/
https://instagram.com/p/BulxG4nhb7A/
https://instagram.com/p/BujPQCwhM3t/
https://instagram.com/p/BuiB8RGBDbb/
https://instagram.com/p/BuiB1MpBN-8/
https://instagram.com/p/BuiBrHJhITd/
https://instagram.com/p/BuiBgqChHQq/
https://instagram.com/p/BuK3s59Bu8J/
https://instagram.com/p/BuK3C2_hFLd/
https://instagram.com/folhageral/
https://instagram.com/folhageral/


É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo deste website em qualquer meio de
comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Folha Geral.

 

Copyright © 2019 Folha Geral

    Sobre Nós Publicidade Marca Termos e Condições Contato

    

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.seutec.fg
https://www1.folhageral.com/sobre-nos/
https://publicidade.folhageral.com/
https://www1.folhageral.com/marca
https://www1.folhageral.com/termos-e-condicoes
https://www1.folhageral.com/fale-conosco
https://instagram.com/p/BuiBrHJhITd/
https://instagram.com/p/BuiBgqChHQq/
https://instagram.com/p/BuK3s59Bu8J/
https://instagram.com/p/BuK3C2_hFLd/
https://www.facebook.com/folhageral
https://www.twitter.com/folhageral
https://www.instagram.com/folhageral
https://www.linkedin.com/company/9499964/
https://www.youtube.com/channel/UCN-68uoW3ATtySKloPRf-0A

