Evento educacional organizado pela URI,
Coordenadorias Regionais de Educação que
abrangem o Polo 3 (Santo Ângelo – 14ª, Santa
Rosa – 17ª, Palmeira das Missões – 20ª, Três
Passos – 21ª, São Luiz Gonzaga – 32ª e Ijuí –
36ª) e Entidades Parceiras que apoiam a
Educação.

•

É uma proposta de trabalho a ser desenvolvida
junto a 50 escolas de Ensino Médio (com
estudantes do nível médio) de Municípios que
abrangem as regiões do Polo 3.

•

Busca parcerias que atentam e acreditam em
ações para contribuir com o ensino e
aprendizagem dos alunos das escolas
públicas, por meio daqueles que são seus
maiores incentivadores, seus professores.

•

A partir do grupo de trabalho formado por
professores da URI e coordenadores
(professores) de Escolas Públicas, o evento
vai envolver três atividades independentes no
decorrer de julho a dezembro de 2021.

Atividade 1: Mais Ciência – Relatos
de Professores
06 a 14 de outubro de 2021

ATIVIDADES

•

Atividade 2: Mais Ciência –
Olimpíada do conhecimento entre
equipes
1ª etapa: 06 de outubro de 2021
2ª etapa: 25 de novembro de 2021

Atividade 3: Mais Ciência –
Concurso de Redação
06 de outubro de 2021

Com esta ação buscamos valorizar e inspirar outros
educadores e gestores com o compartilhamento de
experiências.
Cada uma das 50 escolas terá representação de um
professor.
Serão selecionados e premiados dois Relatos de
Experiências.
O que pode conter no Relato de Experiências:
- Momentos de reflexão e emoção da trajetória
docente;
- Relato de prática de ensino desenvolvida de forma
remota com o uso de tecnologias na pandemia;
- Mais do que transmitir conhecimentos, um professor
inspirador é aquele que cria espaços de troca e
diálogo com seus alunos. Compartilhar esta
experiência é motivar mais colegas neste caminho.
Os relatos serão avaliados por uma equipe de 4 pessoas
composta de três professores: um do quadro docente da
URI-Santo Ângelo vinculado ao projeto, dois
representantes do Polo 3 e um membro externo.

Atividade 1: Mais Ciência –
Relatos de Professores

Relato de experiências dos professores:
Dia 07 a 14 de outubro de
2021 – serão organizados
momentos para os Relatos
dos Professores

- Cada escola pode
inscrever 1 professor para o
relato do uso de
tecnologias e/ou ensino
remoto
- Fazer a inscrição e
enviar a autorização e
termo de uso de imagem
por meio do formulário até
dia 10 de setembro.
CLIQUE PARA FAZER A
INSCRIÇÃO

conhecimento

Tem o objetivo de estimular o
estudo e a aprendizagem dos
alunos de forma que valorizem a
Ciência.
De forma simultânea até 3 equipes
de 10 alunos escolhidos pela
escola, receberão um login e
senha para acessar o sistema
online Mais Ciência, para o
desenvolvimento de questões
referentes
aos
componentes:
Matemática,
Física,
Química,
Biologia,
História,
Geografia,
Língua Portuguesa e Educação
Física.
Por ser uma olimpíada entre
equipes, promove a interação
entre participantes da própria
equipe e de outras escolas,
trabalhando
assim
suas
habilidades sócio emocionais.

Atividade 2: Mais Ciência – Olimpíada
do conhecimento entre equipes

Olimpíada do
entre equipes:

1ª etapa: dia 06 de
outubro de 2021 de forma online
ACESSE O
REGULAMENTO

2ª etapa: dia 25 de
novembro - de forma
presencial se houver a
involução da pandemia
do Covid 19, caso
contrário, o evento terá
a mesma dinâmica da
primeira etapa.

- A inscrição de cada escola e respectivas
equipes participantes deverá ser
realizada até o dia 08 de setembro por
meio do formulário
CLIQUE PARA FAZER A INSCRIÇÃO
- Cada escola pode inscrever até 3
equipes (10 alunos cada); Deverá ser
feito download do arquivo, nominar os
membros das equipes e seus
coordenadores, salvar e, anexar arquivo
no próprio formulário.
- A Autorização e Termos de Uso de
Imagem deverá ser anexada até o dia
10 de setembro por meio do formulário
CLIQUE PARA ACESSAR A
AUTORIZAÇÃO E TERMO DE USO DE
IMAGEM
Imprimir uma ficha para cada aluno e
logo após serem assinadas e
digitalizadas, salvar em pdf. Nominar o
arquivo da seguinte maneira:
Nomedaescola-equipe
- Cada escola pode inscrever 1 única

equipe (10 alunos)

Objetiva contribuir para a
reflexão e conscientização
acerca
de
temas
da
realidade social, bem como
incentivar a prática da
escrita e refletir sobre a
linguagem como principal
meio de interação social.
As redações serão avaliadas
pelos Professores de Língua
Portuguesa,
do
quadro
docente
da
URI-Santo
Ângelo,
vinculados
ao
Projeto.

Atividade 3: Mais Ciência –
Concurso de Redação

Concurso de Redação:

Dia 06 de outubro de 2021 – o aluno terá o prazo
de duas horas para a escrita da dissertação, a partir
do horário de início previamente divulgado
ACESSE O REGULAMENTO

- Um aluno inscrito por escola participante do Evento
Mais Ciência
- Fazer a inscrição e enviar a autorização e termo de
uso de imagem por meio do formulário até dia 10 de
setembro
CLIQUE PARA FAZER A INSCRIÇÃO

Os apoiadores irão motivar e
incentivar
alunos
e
professores com premiações
para aqueles que atingirem
maior pontuação: primeira,
segunda e terceira equipes
vencedoras; dois melhores
cases
de
professores,
melhor
redação,
escola
vencedora e melhor torcida.

ENTIDADES QUE APOIAM A
EDUCAÇÃO - PARCEIRAS

Entidades Parceiras:

- Todo o processo de desenvolvimento do
evento Mais Ciência poderá ser acompanhado
pela rede Youtube e outras mídias.
- No decorrer dessas atividades serão
divulgados os apoiadores do evento.
- A Receita Federal – APOIA A EDUCAÇÃO:
doação de R$ 27.370,00 para a premiação;
- A empresa Artlux - APOIA A EDUCAÇÃO:
doação de medalhas e troféus aos melhores
colocados.
- Demais apoiadores serão divulgados
brevemente.

A URI e o Polo 3, tem o compromisso de
transparência e consideração com todos os
envolvidos, comunidade escolar e em geral.
Dessa forma, ao findar dezembro será
apresentado um relatório, que retrata a
transparência de cada ação desenvolvida.

Contato para maiores informações pelo e-mail:

maisciencia@san.uri.br

