MOSTRAFER
Mostra de Ciência e Tecnologia de Fernandópolis e Região

A MOSTRAFER é um evento idealizado e coordenado pelas educadoras
Fernanda C. Aléssio Miranda e Selma R. Rola de Oliveira com o apoio da equipe E.E.
Afonso Cáfaro.
As educadoras ao acompanharem alunos da E.E. Afonso Cáfaro na apresentação
de seus projetos de pesquisa na 30ª MOSTRATEC em novo Hamburgo, Rio Grande do
Sul, em outubro de 2015, se encantaram com a criatividade, inovação e protagonismo
dos estudantes de Educação Básica demonstrados no evento. Pensaram então, em
organizar um projeto inovador e pioneiro, uma Mostra de Ciência e Tecnologia na
região noroeste de São Paulo, visto que a Feira mais próxima de ciência jovem que
temos acontece dentro da cidade de São Paulo, na USP – a FEBRACE.
A 1ª MOSTRAFER ocorreu no Plaza Eventos nos dias 15 e 16 de setembro com
apresentação dos trabalhos pelos alunos das 15h às 20h, contou com 62 projetos
oriundos dos municípios de Fernandópolis e região. O evento se caracterizou pela
exposição de trabalhos científicos, desenvolvidos por estudantes da Educação Básica
que deram explicações ao público visitante sobre o processo de investigação e o produto
a que chegaram.
Criou-se com a Mostra uma oportunidade dos alunos desenvolverem e
demonstrarem sua criatividade, seu protagonismo juvenil, sua capacidade de raciocínio
lógico e de pesquisa e também auxiliou no fortalecimento do relacionamento entre a
escola e a comunidade.
A MOSTRAFER é um evento pioneiro e inovador em nossa região que visa
dotar as escolas de iniciativa para introdução e aprofundamento da pesquisa científica
em suas práticas, tendo a oportunidade da socialização e da valorização das suas
produções a partir da apresentação dos trabalhos atuando também na motivação dos
estudantes ao desenvolvimento de seu protagonismo, participação e premiação em
eventos e feiras estaduais e nacionais, estimulando o desenvolvimento de cientistas
mirins, futuros profissionais e contribuintes dos avanços tecnológicos.
Uma Mostra de Ciências estimula o “letramento científico”, este que transcende a
“alfabetização científica” por oportunizar além da aprendizagem dos conteúdos e da
linguagem científica a transposição do conhecimento científico na vida social diária dos
cidadãos reconhecendo as dimensões práticas e culturais desse conhecimento.
A Mostra Regional, MOSTRAFER contou com a participação das redes estadual,
municipal, privada e técnica da cidade de Fernandópolis e região.
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