
Ceará Científico Digital - CCD 2021
Resultado das avaliações dos trabalhos

A Secretaria da Educação do Ceará - SEDUC, vem a público, informar o resultado dos três
trabalhos/artigos classificados no Ceará Científico Digital- CCD 2021, em 9 categorias a seguir:

Categoria Trabalhos Classificados Crede
Sefor

Escola

Educação Ambiental

Aperfeiçoamento de utensílios
descartáveis a partir do bioplástico
de banana verde

Crede 08
EEM Menezes
Pimentel

Arborize aurora: diagnóstico
quantitativo dos componentes
arbóreos utilizados no plano de
arborização da sede do município de
aurora

Crede 20

EEEP Leopoldina
Gonçalves
Quezado

MDC: compósito produzido com fibra
capilar e poliestireno expandido
como alternativa ao MDF

Crede 03
EEEP Júlio França

Linguagens e Códigos

De um micromundo rumo ao
macromundo por meio da
interdisciplinaridade

Crede 17 EEFM Professora
Maria Afonsina
Diniz Macedo

Fact-check Tabelião: a escola a
serviço da verdade Crede 20

EEMTI tabelião
José Pinto
Quezado

O podcast como ferramenta
metodológica para uma prática
interdisciplinar el podcast como
herramienta metodológica para una
práctica interdisciplinar

Crede 19

EEEP Profesor
Moreira de Sousa

Matemática e suas
Tecnologias

Matec - matemática e tecnologia:
utilizando a tecnologia no ensino
remoto de forma lúdica, facilitando a
aprendizagem e contribuindo para o
desenvolvimento das habilidades dos
educandos no processo
ensino-aprendizagem da matemática

Crede 17

EEMTI Alda Férrer
Augusto Dutra

plickers: plataforma de apoio à
aprendizagem de matemática
utilizando o material estruturado Crede 03

EEEP Júlio França
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Uma proposta para o ensino de
matemática à luz das premissas do
novo ensino médio: investigando a
matemática do agropecuarista numa
perspectiva etnomatemática

Crede 15

EEEP Monsenhor
Odorico de
Andrade

Pesquisa Júnior Ensino
Fundamental II e EJA

Compack: bloco sustentável e
ecológico produzido a partir da
mistura de argila, conchas de
bivalves e fibra do coco como
proposta visando a redução dos
impactos gerados na produção de
blocos cerâmicos convencionais

Crede 09

EEM Abdon
Dantas de
Almeida

Medidas preventivas de combate a
pandemia do coronavírus com a
produção do sabão semente Crede 05

EEF Aquiles Peres
Mota

Reciclar para transformar Crede 03
EMEF José
Brandão de
Albuquerque

Ferramentas Tecnológicas e
Aplicação das TIC

A utilização de portfólios digitais na
disciplina de projeto de vida:
competências digitais e o uso das
tics na eeep joaquim filomeno
noronha

Crede 15

EEEP Joaquim
Filomeno Noronha

Maturação na transcrição de imagens
visuais para imagens táteis no
processo de ensino e avaliação de
matemática e ciências da natureza

Crede 04
EEEP Monsenhor
Expedito da
Silveira de Sousa

“SCHOT”, um telegram bot como
ferramenta de incentivo à iniciação
científica no ensino médio

Sefor 03
EEEP Leonel de
Moura Brizola

Expressões
Artístico-Culturais na

Pesquisa em Educação
Ambiental

A arte para a construção do
pensamento ecossustentável Crede 20

EEEP José Osmar
Plácido da Silva
Professor

A manifestação musical como
processo de reflexão e
sustentabilidade na escola

Crede 04
EEEP Monsenhor
Expedito da
Silveira de Sousa

Matriz de criação cênica do
espetáculo “fora”

Crede 09

EEM Júlia
Alenquer
Fontenele

Afrojin: racialidade e afrossaberes na
escola Crede 01

EEEP José
Ivanilton Nocrato
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Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas

História, publicidade e a manutenção
de desigualdades: as reproduções e
representações de violências contra
mulheres em propagandas -

Crede 02
EEEP Luiz
Gonzaga Fonseca
Mota

“Soberanas - lugar de mulher é onde
ela quiser”: o ensino de gênero como
prática pedagógica por uma
educação para a igualdade

Crede 09
EEEP Edson
Queiróz

Ciências e Engenharia

Análises fitoquímicas na identificação
de metabólitos secundários para
produção de fármaco natural a partir
de cereus jamacaru d.c

Crede 11

EEMTI Deputado
Joaquim de
Figueiredo Correia

Projeto armel: armadilha elétrica
contra mosquitos Crede 18

EEFM Menezes
Pimentel

Uso de álcool em gel utilizando
dispenser caseiro na escola de
ensino médio em tempo integral do
município de ipaporanga

Crede 13
EEM Maria Vieira
de Pinho

Robótica e Automação

A integração das novas tecnologias
no âmbito da aprendizagem

Crede 18 EEEP Governador
Virgílio Távora

Control sleep - um app gratuito para
monitoramento da sonolência em
condutores de veículos

Crede 07
EEEP Jose Vidal
Alves

Vespertilio 01 – robô semeador para
agricultura familiar

Crede 09 EEEP Edson
Queiroz

Conforme o Edital do Ceará Científico Digital 2021, no item 4. DA PARTICIPAÇÃO, subitem 4.4.2 Para
os trabalhos classificados entre os três primeiros, de cada categoria, um dos autores será convidado
para fazer uma gravação em vídeo (10 minutos), apresentando o desenvolvimento e os resultados do
trabalho para divulgação durante o CCD 2021 pela Seduc.
O link dos vídeos, hospedados no YouTube, deverá ser enviado para o e-mail
cearacientifico@prof.ce.gov.br até o dia 03/12, devidamente identificados com título do trabalho,
CREDE/SEFOR e escola.
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