
I FEIRA DE 
CIÊNCIAS 
VIRTUAL 



Para o momento em que 
estamos vivendo,  foi 
necessário nos reinventarmos. 
A escola física já não era 
possível. 

•Usar a tecnologia como instrumento  para 

darmos continuidade as atividades 

escolares foi essencial;

•Usar as Redes Sociais como um meio de 

alcançar nossos alunos foi o grande 

desafio;

•Através das Lives,  introduzimos novas 

formas de  linguagens e metodologias de 

ensino;

Reaprendemos!!



Desenvolvimento 

Os projetos já pensados para o ano letivo 2020 

tiveram que ser repensados. Para isso, nos 

reorganizamos  através de reuniões, transformando 

o que seria realizado  presencialmente e que agora 

precisava ser  de forma virtual. 

A Feira de Ciências  já é um projeto que acontece 

anualmente em nossa escola, no entanto 

precisávamos pensar como a realizaríamos  sem 

estar fisicamente na escola

Para isso , usamos nossa página no Facebook .

Entramos em contato com os Institutos de pesquisa 

e  os convidamos a participarem de nossa I Feira de 

Ciências Virtual 



As Lives
Com o objetivo de encurtar o distanciamento social e 

não deixar de produzir conhecimento , as Lives se 

tornaram o meio mais usado neste momento de 

Pandemia para socializarmos  aprendizados  e 

produzir conhecimento. Acredito que essa nova 

forma de veicular informações foi a mais utilizada 

neste momento.

Podemos dizer que essa metodologia , uso das 

plataformas virtuais em tempo real, veio para 

transformar as  “velhas” práticas de ensino para um 

novo modelo de educação. Acredito que a escola 

nunca mais será a mesma.



Duração da Feira

Durante uma semana ( 24/08 a 

28/08), todos os dias realizamos 

uma ou duas Lives com diferentes 

temas e assuntos em nossa Feira 

de Ciências.



Aqui, em parceria com o 
Planetário, o astrônomo 
Wailã nos deu uma aula  
sobre Sistema Solar



Aqui, em nosso segundo 
dia de Feira, realizamos 
uma parceria com o diretor 
da George Pfisterer que 
gentilmente recepcionou o 
convidado Alexandre Leiras 
(UFRJ) com o tema            
“A Indústria do Petróleo”



Aqui , podemos perceber a 
participação de toda a comunidade
escolar, pais, alunos e docentes de 
outras instituições.  

Nos comentários, a Júlia Figueiredo
parabeniza,  ao seu então professor 
do NUTES UFRJ  Marcelo, pela 
iniciativa de contribuir com seu
conhecimento através dessa Live . 



Aqui é possível ver o interesse de 

professores , alunos e familiares 

convidados a respeito do tema . Esse é 

o nosso professor de Ciências do PEJA



Com a palavra Igor 

Sacramento  (FIOCRUZ) 

sobre Fake News e 

Saúde.  



Aprendemos bastante 
sobre Energia Nuclear 
com os estudantes da 
UFRJ



Os trabalhos de nossos alunos que não 
poderiam faltar.



O Sistema Solar do aluno 
Gabriel e o ovo saltitante 
da aluna Aymée.


