
MOVIMENTO EM REDE DAS FEIRAS DE 

MATEMÁTICA EM SANTA CATARINA EM 

2020 

  

O ano de 2020 vem se desenrolando de modo atípico. É de conhecimento de todos 

que a pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) atingiu a maioria dos países, 
incluindo o Brasil. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde orientam 
para que sejam redobrados os cuidados com medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Em decorrência disso, desde 
meados de março do corrente ano, as aulas foram suspensas presencialmente e, diante 

do cenário atual, não sabemos quando a situação se normalizará e quando poderão ser 
realizados eventos que congreguem um número amplo de pessoas, como é o caso da 

Feira Catarinense de Matemática. Ademais, acredita-se que os participantes não terão 
tempo hábil para o desenvolvimento de projetos a serem expostos nas edições regionais, 
podendo assim, impactar na qualidade dos mesmos e ferir os princípios das Feiras de 

Matemática que envolve um caráter processual e formativo de produção do 
conhecimento com os estudantes em sala de aula ou extraclasse, isto é, não desenvolver 

um trabalho de última hora “para a feira”. 
A partir disso e ao considerar a saúde como direito de todos, a Comissão 

Permanente das Feiras de Matemática do Estado de Santa Catarina lamenta informar o 
CANCELAMENTO da 36ª Edição da Feira Catarinense de Matemática programada para 
acontecer no período de 21 a 23 de outubro de 2020 em São João Batista, SC.  

Assim, orienta-se que os representantes regionais, municipais e escolares tornem 
público o fato de que:  

1 – Mostras de Matemática: Poderão acontecer, de forma presencial ou virtual, e de 
acordo com a possibilidade de cada escola/município/região, Mostras de Matemática 

escolares, municipais ou regionais durante o ano de 2020. Destaca-se que esses eventos 
deverão ser denominados de Mostras, pois terão o caráter exclusivo de apresentação, 
sem avaliação para fins de indicação para outras etapas, como acontece nas Feiras. 

Porém, considerando que um dos objetivos das Feiras é a promoção de intercâmbio de 
experiências pedagógicas, a Comissão reconhece esse como um espaço importante para 

o compartilhamento dos trabalhos, caso a escola, município ou região decida que há 
condições para a realização dessa exposição.  

2 – Relatórios: Caso ocorra a realização de Mostras e com o objetivo de 
reconhecer os eventos realizados, a Comissão Permanente solicita à 
Comissão Organizadora de cada Mostra de Matemática a elaboração de 

um relatório destas atividades através do preenchimento do formulário 
eletrônico disponível em  https://forms.gle/YYC1EY3NUzfLu2TF8. Para 

o relatório, serão necessárias as seguintes informações: 
- Data e local da Mostra; 

- Quantidade de alunos e professores participantes; 
- Listagem dos trabalhos apresentados, com título, categoria, modalidade, autores 
(expositores e orientadores) e instituição.  

- Âmbito de realização (escolar, municipal, regional); 
- Fotos da Mostra. 

3 – Relato de experiência: Aos autores de trabalhos apresentados nestas Mostras que 
desejarem produzir relato de experiência e/ou pesquisa, de acordo com o template já 

https://forms.gle/YYC1EY3NUzfLu2TF8


utilizado nas Feiras de Matemática, disponível no link 
(http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/documentos.html), terão o mesmo 

publicado, conforme item 5. Esse relato deverá ser encaminhado à Comissão 
Organizadora da Mostra, conforme descrito no item 4.  

Tutoriais com dicas para auxiliar na escrita do relato de experiência e/ou pesquisa 

podem ser acessados em 
http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/documentos.html. 

OBSERVAÇÃO: excepcionalmente para o ano de 2020, o relato de experiência não 
precisará atender ao mínimo de palavras e páginas exigido no template. 

 
4 – Envio dos documentos: A Comissão Organizadora de cada Mostra de Matemática 

é responsável por encaminhar ao representante das Feiras de Matemática de sua 
regional (consultar informações sobre os representantes com a Coordenadoria Regional 
de Educação - CORED de sua regional) os seguintes documentos até um mês após o 

término do ano letivo: 
- O registro das atividades, conforme descrito no item 2) acima; 

- Os relatos de experiência e/ou pesquisa elaborados pelos autores dos trabalhos 
expostos na respectiva Mostra de Matemática, conforme descrito no item 3) acima. 

 
OBSERVAÇÃO: (i) O representante de cada Regional é responsável por enviar os 
documentos das Mostras para a Comissão Permanente preenchendo o relatório 

disponível em https://forms.gle/YYC1EY3NUzfLu2TF8 . (ii) Caso não tenha 
representante na sua Regional, o responsável pela Mostra pode encaminhar a 

documentação diretamente para a Comissão Permanente preenchendo relatório 
disponível em https://forms.gle/YYC1EY3NUzfLu2TF8. 

 
 

5 – Publicação: O material encaminhado pelas Comissões Organizadoras de cada 

Mostra de Matemática realizada, conforme item 4, será compilado pela Comissão 
Permanente, em conjunto com o Comitê Científico, e publicado em 2021 em uma edição 

intitulada “Movimento em Rede das Feiras Catarinenses de Matemática em 2020”. Antes 
da publicação, os relatos de experiência serão avaliados pela Comissão Científica e, caso 

houver necessidade, serão sugeridas aos autores revisões e/ou alterações do trabalho. 

OBSERVAÇÃO: No caso de trabalhos encaminhados em duplicidade (isto 
é, expostos em várias Mostras de Matemática), será considerada a 

publicação do relato de experiência e/ou pesquisa relativo à Mostra de 
Matemática de maior abrangência. 

6 – Feiras de Matemática em 2021: Para o ano de 2021, voltaremos com os trâmites 
já conhecidos do Movimento das Feiras de Matemática Catarinense (com a realização 

das etapas escolar, municipal, regional e estadual). 

Agradecemos a cada professor e professora pela compreensão e contamos sempre 
com a colaboração e compromisso no que se refere ao compartilhamento de trabalhos 

realizados. 

  

Atenciosamente 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática de Santa Catarina 
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