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Com pandemia, Olimpíada de Matemática é adaptada para
formato on-line
Edição deste ano da competição realizada pela
Universidade Estadual de Campinas recebe
inscrições de equipes até o dia 9 de abril

Museu do Ipiranga dá prêmios em concurso para edição de
verbetes na Wikipédia
Editores que mais contribuírem com verbetes
sobre a temática do ano concorrerão a valecompras de até R$ 2.500; iniciativa também
oferece treinamentos técnicos sobre a
plataforma

Aplicativo auxilia estudantes na correção automática de
redações
Disponível por meio de um app para
smartphones e de um site, sistema foi criado
com o objetivo de auxiliar estudantes do ensino
médio a aprimorar habilidades na elaboração de
redações para o Enem

Especialistas defendem acesso à internet e tecnologias de
ensino como bens públicos
Assunto foi debatido durante evento que aborda
educação em tempos de pandemia; também
foram apresentados estudos sobre sobre o
ensino nos diferentes Estados brasileiros nesse
período de distanciamento social

Startup desenvolve app para mapear emoções na escola
Com uso de game, o objetivo é realizar
acompanhamento do bem-estar estudantil
durante o ano letivo

Projeto usa animação no Youtube para ensinar sobre evolução
humana
Além de trabalhar a divulgação da ciência,
projeto quer aumentar a representatividade de
protagonistas negros para que crianças e jovens
brasileiros se identifiquem

Com jogos e desafios nas redes sociais, projeto mostra como a
matemática pode ser divertida
Projeto da Universidade Federal de Minas
Gerais adaptou iniciativa de divulgação do curso
de matemática para o ambiente virtual

Por que o mundo precisa formar mulheres nas carreiras STEM?
Com o Clube Minerva, engenheiras formadas na
USP e estudantes buscam atrair mais mulheres
para as carreiras de ciência, tecnologia,
engenharia e matemática

Ciência e inovação mobilizam alunos de todo o Brasil na Febrace
2021

Evento que acontece de 15 a 26 de março terá
plataforma virtual para apresentar 345 projetos
finalistas entre propostas enviadas por mais de
4 mil estudantes de escolas de todo o País

Webinário discute "O espaço do EAD em um modelo
economicamente otimizado de ensino superior"
O encontro é realizado pela ABED - Associação
Brasileira de Educação a Distância com o
objetivo de debater o novo espaço criado para
EAD
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