
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

REGULAMENTO DA I FEIRA DE TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO
FETAE

1. Do Evento
A Secretaria  Municipal  da Educação de Jaraguá do Sul promoverá a I Feira de Tecnologias 
Aplicadas à Educação - FETAE, no dia 16 de setembro de 2011, na Católica de SC, para a 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e no dia 
23 de setembro de 2011, na Católica de SC, para os Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino.

2. Dos Objetivos
2.1 Objetivo Geral
Promover a Inclusão Digital dos profissionais e alunos da Rede Municipal de Ensino.

2.2. Objetivos Específicos
2.2.1 Fomentar  o  interesse  pela  inserção  das  tecnologias  no  processo  de  ensino  e  de 
aprendizagem.
2.2.2 Oportunizar  aos  profissionais  da  educação  a  socialização  de  experiências  exitosas  na 
utilização das tecnologias como recurso pedagógico.

3. Do Encontro
Participarão  da  FETAE  professores  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental  (Anos 
Iniciais  e  Anos  Finais),  com  apresentação  de  atividades  pedagógicas  que  tenham  sido 
desenvolvidas em 2011 a partir de recursos tecnológicos, como: editores de textos e de vídeos, 
ambientes  colaborativos  (blog  e  pbworks),  planilhas,  apresentações  de  slides,  jogos  digitais, 
máquina fotográfica, filmadora, celular, entre outros.

4. Categorias  A - Ed. Infantil / B – 1º, 2º e 3º/ C – 4º e 5º/ D – 6º e 7º/ E – 8º e 9º

5. Da Inscrição dos Trabalhos
• A escola poderá inscrever um trabalho em cada categoria;
• O trabalho deverá ser apresentado individualmente por um professor;
• Os trabalhos apresentados na FETAE deverão ter sido aplicados com os alunos;
• O trabalho a ser apresentado deverá estar de acordo com o nível da categoria em que 

estiver inscrito.
• A inscrição do trabalho será efetuada mediante o preenchimento correto e por completo 

da ficha de inscrição, incluindo o resumo do trabalho, de acordo com o modelo anexo a 
este regulamento.

• As  inscrições  deverão  ser  enviadas  por  e-mail,  até  às  17  horas  do  dia  15/08/2010, 
SEMED – a/c Célia (celia.educacao@jaraguadosul.com.br).

6. Da Organização
6.1. A organização da apresentação dos trabalhos e testes dos arquivos a serem exibidos poderão 
ser feitas pelo professor inscrito no dia 16/09/2011, das 7h30min às 8h para a Educação Infantil e 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental  e no dia 23/09/2011, das 7h30min às 8h para os Anos 
Finais do Ensino Fundamental.
6.2.O professor deverá responsabilizar-se por todos os equipamentos e materiais necessários para 
a apresentação do trabalho. 
6.3.O tempo disponível para apresentação será de 15min.

      7. Da Apresentação
A apresentação será realizada no dia 16/09/2011, para Educação Infantil e Anos Inicias e no dia 
23/09/11,  para  os  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental.  No  período  matutino,  das    8h  às   
11h30min e no  período vespertino, das 13h às 17h, sendo obrigatória a presença do professor 
inscrito na apresentação, podendo ocorrer a desclassificação do trabalho caso isso não aconteça.

8. Da Avaliação 
A avaliação será realizada durante a apresentação, baseada nos seguintes critérios: 
a) contribuição de todas as estratégias selecionadas para o desenvolvimento do(s) conteúdo(s) 

(2 pontos);
b) nível de exploração dos recursos do programa ou do equipamento  tecnológico utilizado na 

atividade ou projeto desenvolvido – utilização das potencialidades dos diferentes programas  
e/ou recursos tecnológicos. (2 pontos);

c) importância dos recursos tecnológicos utilizados para no processo de ensino e aprendizagem 
–  Se  os  objetivos  propostos  foram  alcançados  (os  alunos  aprenderam  o  conteúdo  
trabalhado) (3 pontos);

d) comunicação visual do trabalho - Se a apresentação deixa claros  os objetivos, as práticas e  
os resultados da aplicação em sala de aula (1 ponto);

e) objetividade e clareza na explanação oral no momento da apresentação (1 ponto); 
f) utilização do tempo determinado para a apresentação (1ponto)
Obs.: Para a classificação dos trabalhos apresentados, os pontos dos três jurados serão somados, 

totalizando no máximo 30 pontos.
O trabalho que atingir o maior número de pontos será o vencedor da categoria.
Em caso de empate, a maior pontuação obtida no item C dará ao candidato a vitória.
Caso o professor inscrito não compareça à apresentação, o trabalho será desclassificado. 

9. Da Premiação
Serão conferidas:
• certificados a todos os professores expositores;
• um laptop, netbook ou computador para o professor classificado em 1º lugar por categoria;

10. Divulgação dos resultados
O resultado será apresentado no término da palestra “Educação e Tecnologias: desafios atuais  
para a prática docente” com o Prof. Dr. Sérgio Abranches, no dia 28/09/11, que iniciará às 19h, 
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS aos professores participantes.

11. Das Disposições Gerais
Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones da Semed (2106-8188 ou 2106-
8126) com Célia ou Leila.

◦ Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 
Organizadora - Semed.
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