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A  4ª  Mostra  de  Investigação  Científica  Escolar  (4ª  MICE)  da  Rede  Municipal  de

Educação  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  (RME/PBH),  realizada  pela  Secretaria

Municipal de Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais, consiste em um evento anual

que dá  visibilidade às ações formativas realizadas através de uma articulação entre a

Gerência dos  Anos  Finais  do Ensino Fundamental  (GAFEF),  a Diretoria  de Educação

Integral  (DIED)  e as  Escolas.  As  formações tem o objetivo de incentivar  docentes  e

monitores  da  Escola  Integrada  a  superar  os  constantes  desafios  que  surgem

cotidianamente  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  através  de  metodologias

participativas e investigativas.

Com  a  iniciativa  da  Mostra,  pretende-se  resgatar  e  reconstruir  valores,  conceitos,

metodologias,  práticas  e,  principalmente,  permitir  que  os  estudantes  da  RME  se

reconheçam como sujeitos da ação e do conhecimento em seu processo de formação

escolar.

Por  meio  do  desenvolvimento  de  projetos  com  o(a)  professor(a)  orientador(a),

contextualizados em pesquisa consistente, relatórios, apresentação pública e submissão

à banca de avaliação, a 4ª MICE da RME/PBH pretende desenvolver, nos estudantes, a

capacidade  de  planejar,  executar  e  apresentar  seus  projetos  com  visibilidade  dos

resultados em uma feira ou mostra.

       



          Manual do Avaliador

Este documento disponibiliza informações que auxiliam os avaliadores dos projetos

de pesquisa apresentados na 4ª MICE.

Apresentação:

A 4ª  MICE caracteriza-se como uma atividade científica cultural,  que promove a

atividades indispensáveis à atualização, fomento e implementação significativa de

mudanças no processo ensino e aprendizagem, assim como atividade incentivadora

do desenvolvimento da cultura investigativa. 

Está  destinada a estabelecer interação e trocas de experiências entre estudantes

da  RME  e  com  a  população  de  BH,  por  meio  da  exposição  e  publicação  de

produções científicas e culturais realizadas dentro do contexto educativo.

Uma das oportunidades mais valiosas para os jovens cientistas presentes na MICE é a

possibilidade de discutir seus projetos entre eles e com profissionais e visitantes .

Para os estudantes, participar de uma mostra científica não significa apenas ter a

chance  de  expor  o  seu  projeto  em  um  espaço  público,  mas  uma  experiência

educacional significativa e motivadora. 

Objetivos da Mostra:

– Ampliar o conhecimento dos docentes e discentes sobre as possibilidades de

trabalhos pedagógicos, relacionados à pesquisa e à investigação, enquanto

atividades estratégicas para a vida. 

– Dar  visibilidade e valorizar os trabalhos desenvolvidos pelas  escolas  em um

ambiente interativo e enriquecedor.

A comissão de avaliação

A comissão de avaliação será composta por docentes, monitores e convidados com

formação em diversas áreas do conhecimento.



As avaliações:

A partir de critérios pré-determinados, o avaliador:

• Analisa de forma global o trabalho realizado pelos estudantes.

• Examina a qualidade do trabalho e o nível de compreensão que o estudante

possui sobre sua pesquisa e a área de estudo.

• Observa  a  demonstração do  material  físico  presente  no  estande  e  o

conhecimento do estudante sobre o assunto.

• Procura por comprovação da pesquisa de campo ou levantamentos teóricos,

que não sejam uma mera pesquisa bibliográfica ou reprodução de algo já

existente.

Observar se os trabalhos buscam o desenvolvimento de capacidades relacionadas

ao planejamento e elaboração de projetos de pesquisa investigativos, tendo por

pressupostos básicos para a sua elaboração:

• Serem realizados por grupos de estudantes;

• Ter a presença de um(a) professor(a) orientador(a); 

• Serem contextualizados em uma pesquisa; 

• Apresentarem registro final através de um relatório ou Diário de Bordo.

Estratégias para avaliação:

Os avaliadores, durante o contato com os expositores, devem procurar interagir com

os estudantes e, para isso, recomendamos:

• Usar  um  tom  de  incentivo  ao  fazer  perguntas,  oferecendo  sugestões  ou

fazendo críticas com vistas a ampliar o olhar do estudante sobre seu trabalho;

• Não criticar negativamente, subestimar ou demonstrar tédio ao avaliar projetos

que considerar não relevantes;

• Valorizar as ações do estudante, seja na realização de uma tarefa desafiadora

ou conquistas obtidas através do projeto realizado.



Como avaliar:

Os avaliadores receberão o título dos trabalhos bem como a ficha de avaliação a

ser preenchida.

No estande, o avaliador poderá:

• Conversar com os estudantes presentes.

• Pedir que o estudante apresente o seu trabalho de pesquisa.

• Observar  o  material  disponibilizado,  incluindo  o  Diário  de  Bordo,  Relatório

completo  do  trabalho,  pôster  (ou  painel)  explicativo,  bem  como  outros

materiais apresentados no estande.

• Questionar  o  estudante  sobre  aspectos  específicos  de  sua  pesquisa,  do

processo de desenvolvimento do trabalho ou o interesse dele pelo tema.

A partir dessa entrevista, o avaliador deverá preencher as informações descritas na

Ficha de Avaliação.

RECOMENDAÇÕES:

• O  tempo  sugerido  para  avaliação  de  cada  projeto  é  de,  no  máximo,  10

minutos. Cada avaliador define como melhor organizar esse tempo.

• O estudante poderá se entusiasmar e querer levar mais tempo na exposição

do que o tempo disponível.  Não desanime o estudante,  mas solicite que a

apresentação seja sucinta.

• O  avaliador  poderá  retornar,  em  outro  momento,  ao  estande  para  obter

informações adicionais, se julgar necessário, ou solicitar a outro avaliador que

realize observações a partir de suas considerações preliminares.



Itens avaliativos

A avaliação será realizada por meio de rubricas. Ela contém 4 critérios e cada um

deles é subdividido em 4 níveis de proficiência/desenvolvimento. Cada critério terá

valorização máxima de 40 pontos, distribuídos da seguinte forma:

• “O que é pra fazer mesmo?”: 0 a 2,5 pontos

• “Já sei!”: 2,5 a 5,0 pontos

• “Problema resolvido!”: 5,0 a 7,5 pontos

• “O mundo me pertence!!!”: 7,5 a 10,0 pontos

CRITÉRIOS:

I – Apresentação;

          

II – Exposição;

III – Criatividade;

IV – Trabalho Científico.

Na página seguinte consta a rubrica de avaliação,  que descreve cada um dos

critérios  e  seus  respectivos  níveis  de  proficiência  e,  logo  após,  consta  a  ficha

avaliativa para o dia do evento.

Ao analisar o trabalho os avaliadores devem observar cada critério, seguindo o texto

descritivo de cada nível de proficiência, para atribuir a nota do grupo ou equipe.





Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte

4ª Mostra de Investigação Científica Escolar – 2020 (4ª MICE - 2020)

Título  do  trabalho  avaliado:  ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

Escola avaliada: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CRITÉRIOS NOTA COMENTÁRIO
I – Apresentação

II – Exposição

IV – Criatividade

V – Trabalho 
Científico

Avaliador(a): __________________________________________________________________________


