
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte

Encontro

Março de 2020



01. PÚBLICO ALVO

Poderão participar, inscrevendo seus 

trabalhos na 4ª MICE - 2020, todos os 

estudantes da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos, Projeto Geração 

Criativa e Geração Ativa e dos 

Programas da Educação Integral, 

regularmente matriculados nas unidades 

de ensino da RME - BH e nas instituições 

da Rede Parceira, sob orientação de 

seus docentes.
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02. ORGANIZAÇÃO

● Inscrição de trabalhos (via formulário eletrônico).

● Validação das unidades de ensino participantes / nº de trabalhos aprovados.

● Realização de 01 Encontros formativos ao longo do processo e 3 plantões.

● Desenvolvimento    dos    trabalhos    de

investigação e pesquisa (Fase escolar).

● Validação final    dos    trabalhos     que    

serão apresentados na Mostra.

● Mostra    e     avaliação    dos    trabalhos 

(apresentação pública).

● Certificação dos trabalhos premiados.



03. DATA E LOCAL

27 e 28 de maio de 2020. Parque Municipal Américo Renné Giannetti

04. INSCRIÇÕES

As inscrições dos trabalhos serão feitas por meio digital cabendo aos interessados 

preencher formulário eletrônico específico.

O período de inscrições para participação na

Mostra será de 16/03 a 17/04,   podendo ser 

prorrogado ou encerrado   antecipadamente 

em função do preenchimento do número de 

vagas disponibilizadas (a ser definido).



Observações:

a)Não há restrição do número de trabalhos que poderão ser inscritos por uma mesma 

unidade de ensino.

b)Caso o número de trabalhos inscritos supere o de vagas/estandes disponibilizados, 

e, tendo em vista garantir uma maior representatividade possível na Mostra, será 

limitada a participação de 02 trabalhos por unidade de ensino, preferencialmente de 

modalidades de ensino/ciclos/projetos distintos.



a)Observações:
b)

c)Ocorrendo o previsto no item “b”, o critério para determinação de prioridade para o 

preenchimento das vagas será a ordem de inscrição.

d)Não será permitida a inscrição de um mesmo estudante em trabalhos distintos.

e)Após o preenchimento das vagas não serão aceitas novas inscrições podendo a 

unidade de ensino, conforme cronograma, alterar o trabalho que participará da 

Mostra (ver item 05.C.c.).



05. DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS

Trabalhos de cunho científico, 

cultural e/ou tecnológico. Nesta 

perspectiva, abordagens 

investigativas em todas as áreas 

podem ser conduzidas. 

A. Equipe de trabalho

Não há número definido de 

participantes para a constituição das 

equipes que desenvolverão os 

trabalhos de pesquisa na Fase 

Escolar. Somente para a Mostra 

este número será limitado (ver item 

06.A.b.).



B. Objetivos

São objetivos dos trabalhos:

● Explicar, demonstrar ou aplicar os 

conceitos, princípios e/ou fenômenos 

referentes às áreas do conhecimento;

● Pesquisar problemas, fenômenos e 

situações do mundo com o intuito de 

melhor compreendê-los e/ou de indicar 

possíveis soluções, modos de abordá-

los ou de lidar com os mesmos.



C. Etapas do desenvolvimento

● Fase Escolar – Fase de 

desenvolvimento e construção da 

proposta.

● Apresentação Pública – Evento com 

socialização dos resultados obtidos.



A. No dia Mostra

Para a apresentação nos estandes, cada equipe 

deverá ser representada por, no mínimo, 02(dois) 

e, no máximo, 06(seis) estudantes além do(s) 

orientador(es), representando a unidade de 

ensino.

Os participantes deverão elaborar um 

planejamento que permita a chegada ao local da 

Mostra com antecedência suficiente para a 

montagem da exposição.

A montagem dos trabalhos nos estandes 

acontecerá no dia da Mostra definido para cada 

equipe de 7h às 9h. A desmontagem acontecerá 

de 16h às 18h.



Materialidade e ferramentas necessárias 

para que os participantes possam realizar 

a montagem e desmontagem  dos 

trabalhos nos estandes.

A Mostra acontecerá nos turnos da manhã 

e da tarde. 

Durante o horário do almoço cada equipe 

deverá se responsabilizar pelo material 

presente em seu estande de exposição.

O almoço, transporte dos estudantes e 

toda a materialidade para montagem do 

trabalho.

Os participantes serão 

responsáveis pela montagem e 

desmontagem do estande.





AVALIAÇÃO



1º Lugar 
Escola Municipal Minervina Augusta (Regional Norte)

Professora Petrina Rubria Avelar

Título do trabalho: “Mar de lama: Atividade de modelagem na educação 

matemática"

Beatriz Gonçalves de Castro

Estudantes:

Gabriela Brito Lages

Isabella Rocha Vieira 

Laila Silva Lopes 

Natália Oliveira Sette

Rayssa Won Dollinger dos Santos

Premiação MICE 2019



2º Lugar 

 Escola Municipal Dom Orione (Regional Pampulha)

Professora Karla Seabra Fernandes

Título do trabalho: "Uso de aplicativos na sala de aula - leitura de QR Code"

Estudantes:

Anna Alice Amâncio Rodrigues do Carmo

Laís Domingues Oliveira

Maria Luísa Pereira dos Santos

Pedro Emanuel Souza

Thailla Victória Martins Campo

Ana Laura Rodrigues Andrade



3º Lugar 

 Escola Municipal Francisca de Paula (Regional Oeste) 

Professoras Cynthia Maria Barbosa Melo Alves e Ethelfrancis Mendes 
Engracio 

Título do trabalho: "Geometria das abelhas: o segredo dos hexágonos e 
a dança das abelhas" 

Estudantes: 

Ana Beatriz Melo Alves

Ana Carolina Nunes Andrade de Sousa 

Caíque Carvalho Santana 

Miguel Camilo Carvalho Moreira









Temática 2020: Sustentabilidade



Eventuais dúvidas, questionamentos e casos omissos serão esclarecidos 
e resolvidos pela Coordenação da 4ª MICE-2020:

Pelos telefones (31) 3277.8854 / (31) 3277.8853

Pelo e-mail mice.smed@pbh.gov.br

Pessoalmente no endereço: Rua Carangola, 288 - 4o andar (salas 401 e 
427) – Santo Antônio – BH/MG - CEP 30.330-240

Para acompanhar notícias da mostra 
acesse o Blog: micepbh.blogspot.com.br 
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