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5ª Mostra de Ciências e Tecnologia tem projetos de
mais de 42 escolas
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Evento realizada pelo Instituto 3M incentiva o espírito científico e a
criatividade; inscrições para visitantes estão abertas
Para quem deseja part icipar da 5ª Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M como visit ant e, as inscrições est ão
abert as e podem ser feit as grat uit ament e pelo sit e. O event o acont ece no SESI Sumaré no dia 29 de novembro, das 9h às
17h e no dia 30 de novembro, das 9h às 12h.
Est e ano, ao t odo, foram 263 projet os submet idos por alunos mat riculados em 2017 no 8º ou 9º ano do ensino fundament al,
médio ou t écnico, de escolas públicas e part iculares da região met ropolit ana de Campinas e Ribeirão Pret o. Desse t ot al, 106
foram aprovados como finalist as para a exibição no event o. Os projet os foram inscrit os em grupo ou individualment e.
No dia da Most ra serão 263 alunos e 145 professores expondo suas ideias ao público. Os t emas são os mais diversos, por
exemplo: a invest igação de uma bola adequada para suport ar os efeit os da alt it ude, dos alunos da EE Prof. Leila Mara Avelino,
de Sumaré; o brigadeiro nut rit ivo com resíduos de melão e kiwi, dos est udant es da ETEC Prof. Dr. José Dagnoni, de Sant a
Bárbara D'Oest e; a colher que absorve t remores de port adores de mal de Parkinson, do Colégio Objet ivo de Rio Claro; o
despert ador para deficient es audit ivos, da ETEC Bent o Quirino, de Campinas. A list a complet a dos projet os finalist as est á
disponível em: febrace.org.br/most ra3m2017/.
Ao t odo, est arão present es represent ant es de 42 escolas, sendo 36 públicas e 6 privadas, de 22 municípios. A Most ra é
realizada pelo Inst it ut o 3M em parceria com o LSI-TEC e apoio da Escola Polit écnica da USP e cont empla set e áreas do
conheciment o: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exat as e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde,
Ciências Sociais e Engenharia.
Durant e o event o, o Comit ê de Avaliação vai escolher os alunos que ficarão em primeiro, segundo e t erceiro lugar em cada
cat egoria. Os premiados recebem cert ificados, medalhas e t roféus. Além disso, haverá um prêmio em dinheiro para cada
equipe vencedora, que chega ao valor de R$ 1.100 para o primeiro lugar. Out ro prêmio almejado pelos part icipant es é a
classificação aut omát ica para a FEBRACE, 3 dos 100 projet os finalist as ganham passe para o event o em março de 2018.
Esco las e pro fesso res também são premiadas
Além dos est udant es, os educadores/orient adores que part iciparam do curso de Formação para a Prát ica da Ciência na
Educação Básica em 2017 t ambém serão reconhecidos no Prêmio Professor Mobilizador. Ao t odo, serão 3 escolhidos para
receber um cert ificado.
Ainda durant e o event o ocorre a premiação Escola Pioneira, que escolhe as inst it uições de ensino com melhores ações. A
escola vencedora receberá como prêmio o equivalent e a R$ 20.000 para o desenvolviment o de projet os de ciências
invest igat ivas, que t em como part icipant es professores cursist as do Desafio de Inovação Inst it ut o 3M 2017.
SERVIÇO

5º Mostra de Ciências e T ecnologia do Instituto 3M
Dat a e horário: 29 de novembro, das 9h às 17h. 30 de novembro, das 9h às 12h
Local: Cent ro de At ividades do SESI Sumaré - Rua Amazonas, 99, Nova Veneza.
Inscrições pelo sit e: ht t p://febrace.org.br/most ra3m2017
Ent rada Grat uit a
So bre a Mo stra de Ciências e T ecno lo gia
A Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M foi criada com o propósit o de incent ivar o espírit o cient ífico e a
criat ividade de jovens est udant es da educação básica e t écnica da região met ropolit ana de Campinas e de Ribeirão Pret o.
Além disso, ela int egra o Desafio de Inovação Inst it ut o 3M, que t em como principal objet ivo a formação de professores para
a prát ica das ciências e a orient ação de projet os invest igat ivos realizados por est udant es da educação básica.
So bre o Instituto 3M

O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M, que complet ou 10 anos em 2016, é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e
no desenvolviment o de programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para
empreendedorismo. Para mais informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
So bre o Labo rató rio de Sistemas Integráveis T ecno ló gico (LSI-T EC)
O LSI-TEC é uma inst it uição de desenvolviment o t ecnológico, com linhas de ação reconhecida nacional e int ernacionalment e,
t ornando-o um cent ro de referência mundial dedicado ao desenvolviment o e inovação em t ecnologias avançadas. Fundado
em 1999, o laborat ório é um elo ent re a sociedade e as inst it uições cient íficas de excelência, promovendo a aplicação do
conheciment o em t ecnologia e levando inovações t ecnológicas a sociedade por meio de parcerias com inst it uições do set or
público e privado. Dirigido por professores da Universidade de São Paulo e com projet os em parceria com o Laborat ório de
Sist emas Int egráveis da Escola Polit écnica da USP, o LSI-TEC cont a com uma equipe alt ament e qualificada e mult idisciplinar.
Suas at ividades são baseadas em t rês princípios: excelência, inovação e empreendedorismo.
Info rmaçõ es para a imprensa:
Lara Vendramini – lara.vendramini@idealhks.com | 11 4873-7952 | 11 97184- 3253
Catherine Gaspar – cat herine.gaspar@idealhks.com | 11 4873-7991 | 11 99705-1353
Rafael Bo rges – rafael.borges@idealhks.com | 11 4873-7984 | 11 97461-2757
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