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Atividade Data 

Lançamento da PioTeC 13 de março (sábado – 8h30) 

Formação dos grupos 16 de março (terça – 7h20) 

Inscrição online 22/03 (segunda – 13h) a 24/03 (quarta – 23h59) 

Divulgação dos orientadores 07 de abril 

1ª aula de orientação 10/04 (sábado – 8h30 às 11h30) 

2ª aula de orientação 22/05 (sábado – 8h30 às 11h30) 

3ª aula de orientação 10/07 (sábado – 8h30 às 11h30) 

Dia da PioTeC - Apresentações 12/08 (quinta – 8h às 12h) 

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE GUIA? 

Produções da 

PioTeC 

Aulas de 

orientação 

Avaliação 
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Cada grupo terá que construir, ao longo da trajetória da realização de sua pesquisa, 04 

produções: 

1. Relatório científico: o relatório é o documento de referência na construção da pesquisa. 

Nele, o grupo deve realizar a construção formal da pesquisa, seguindo um modelo com 

dicas para sua construção (capa – resumo – introdução – fundamentação teórica – 

metodologia – resultados – considerações finais – referências).  

• São 3 modelos diferentes: 6°s anos; 7°s aos 9°s; Ensino Médio. 

2. Banner: é um arquivo de uma página que deve representar uma síntese da pesquisa, 

com breves resumos, imagens, resultados. Será apenas online. 

3. Slides: elaborar uma apresentação de slides para o dia da PioteC, 12 de agosto (nome 

do arquivo modelo = template). 

4. Vídeo: o grupo deve elaborar um vídeo de até 3 minutos narrando sua pesquisa (usar 

fotos, imagens, falas descrevendo o processo metodológico e resultados). O grupo pode 

utilizar o template como modelo. 

 

Os modelos com as devidas orientações para sua produção estarão disponíveis no site do 

Colégio a partir do dia 06 de abril.  

 

 

  

 

 

 

QUAIS SÃO AS PRODUÇÕES DA PIOTEC? 

Relatório Banner Slides  Vídeo 



 

 

Após a formação dos grupos (em 16/03), realização das inscrições online (de 22/06 a 24/03) e 

a definição do professor orientador de cada grupo (07/04) teremos o início das aulas de 

orientação da PioTeC.  

Cronograma de aulas de orientação: dias 10/04 (sábado – 8h30 às 11h30), 22/05 (sábado – 

8h30 às 11h30) e 17/07 (sábado – 8h30 às 11h30).  

De que forma? Acessando a equipe ‘PioTeC’ no Teams, acessando o canal do seu professor 

orientador. 

 

 

A composição da nota curricular da 13ª PioTeC terá uma novidade: a produção do 

trabalho, pesquisa, construção e apresentações terá o peso 2,0 no 2° trimestre (20% da nota), 

em todos os componentes. No somatório geral, peso total da PioTeC será de 20 pontos (Anos 

Finais) e 32 pontos (Ensino Médio). 

A composição da nota se dará da seguinte forma: Banner virtual (0,5), Caderno de 

campo virtual (0,5), Slides e apresentação (0,5), relatório (0,5). 

• Os estudantes do mesmo grupo podem receber notas diferentes, de acordo com o seu 

desempenho individual no processo da pesquisa. 

 

 

 

Com o objetivo de promover uma formação diversa, transversal e conectada com os 

processos pedagógicos, humanistas e dinâmicos da contemporaneidade, o Colégio Marista Pio 

XII promove dentro da grade curricular as aulas de Metodologia Científica. 

 O Projeto de Iniciação Científica tem por premissa construir um elo de conectividade 

entre a PioTeC e seus processos com a sala de aula, inserindo-a no currículo escolar. Dessa 

forma, as turmas terão aulas de metodologia científicas quinzenais, vinculadas a um 

componente curricular: 

 

COMO SERÁ A AVALIAÇÃO? 

COMO SERÃO OS ENCONTROS COM O ORIENTADOR?           

ORIENTADOR? 

E AS AULAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA? 



 

Turmas Componente Professor 

161 e 162 Ciências Sandra Mores 

163 e 7°s anos Ciências Camila Leal 

8°s anos Ciências Josi Maria 

9°s anos História Gabriela Dilly 

Ensino Médio Química Michele Kopschina 

 

 Essas aulas terão enfoques na construção dos conceitos e habilidades relacionadas com 

o método científico, iniciando com a temática da escolha do tema de pesquisa, na aula de 13 de 

março. 

 

Podem chamar de aulas de IC 


