
 

 
 

Apresentação 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, através da Comissão de Educação, 

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia realizará na 1ª quinzena de março de 2020a 1ª Mostra Pedagógica 
das Boas Práticas da Escola Pública. 
 

Será feita uma ampla divulgação do período de inscrição de trabalhos junto à Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa à rede pública, incentivando os professores e as professoras a apresentarem as 
suas práticas pedagógicas, apoiando-os e ampliando sua potência ao receber também as necessidades de 
cada uma. Mais do que se imagina, são muitas escolas que desenvolvem projetos de sucesso, no sentido de 
resultarem em felicidade e aprendizagem em sala de aula. Atividades aparentemente comuns são criadas, 
reinventadas e adaptadas, com um toque especial, que se modifica e faz a diferença, evidenciando a boniteza 
de ensinar e de aprender, como diz Paulo Freire. 

 
Através desta importante Exposição esta Casa Legislativa traduz sua confiança nas escolas do RS e 

valoriza a educação de qualidade que é praticada em nosso Estado 
 
 
Tema 
A Escola Pública e seu compromisso com o conhecimento, a cultura, a inclusão, a cidadania e a democracia. 
 
Objetivos 
A Mostra será composta de exposição, seminários de socialização, publicação de caderno, precedida de 
visitas e audiências da Comissão nas próprias escolas, tendo por objetivo: 
 

• Conhecer, registrar, incentivar o protagonismo e a autoria dos educadores e educadoras, estudantes 
e comunidades; 

• Dar visibilidade as boas práticas pedagógica que muitas vezes ficam restritas ao âmbito da escola 
onde são desenvolvidas; 

• Melhorar a sintonia da Assembleia Legislativa com as comunidades escolares do RS, a fim de avaliar 
e propor iniciativas legislativas, bem como acompanhar a execução destas políticas na área da educação. 
 
Público-alvo 
Professores, servidores, alunos e pais das escolas públicas do RS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Temáticas 

• Aprendizagem; 

• Gestão escolar democrática e participativa; 

• Formação dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação; 

• Acesso e a permanência dos alunos, com sucesso escolar; 

• Juventudes, gênero, diversidade e direitos humanos; 

• Esporte, recreação e o lazer na escola e comunidade; 

• Linguagens da arte e o desenvolvimento cultural dos estudantes, professores e professoras e 
comunidades. 
 
Níveis de organização dos Projetos 

Os projetos inscritos poderão contemplar todas as etapas e modalidades de ensino. 
 
Cronograma 

• Data de Inscrição dos projetos até 20 de dezembro de 2019; 

• Período de Avaliação dos Projetos: 1ª quinzena de janeiro; 

• Período de Divulgação dos Projetos contemplados para a Mostra: 2ª quinzena de fevereiro; 

• Montagem e exposição dos Projetos: 1ª quinzena de março. 
 
Requisitos de Participação 

• Ser professor(a) e Escola Pública do RS; 

• Apresentar apenas 01 (um) trabalho por escola; 

• Observar a correção ortográfica do Projeto; 

• Os projetos deverão ser inscritos pelo diretor(a) da escola formulário para a inscrição no link 
http://bit.ly/InscricoesMostraBoasPraticas 

• O edital com as regras de participação para a Mostra podem ser conferidos no link 
http://bit.ly/PublicacoesComissao  

• Cada escola deverá fazer apenas 01 (uma) inscrição, indicando nela os dados dos participantes; 

• Os interessados deverão enviar o projeto seguindo as instruções que constam no formulário 
contemplando os seguintes itens: Título, Introdução, Objetivos e Público-Alvo, Metodologia e Recursos, 
Resultados (dados, fotos) e Conclusões. Todos devem conter as linhas pedagógicas que fundamentam o 
Projeto; 

• O Projeto inscrito deverá apresentar práticas/ações concluídas ou em andamento e que já tenham 
apresentado resultados; 

• Os Projetos para a Mostra deverão ser apresentados em formato de Banner e podem contemplar 
outros objetos, fotos, documentos que forem necessários para a exposição. 
 
 

http://bit.ly/InscricoesMostraBoasPraticas
http://bit.ly/PublicacoesComissao


 
 
Seleção dos Projetos 
Os Projetos serão avaliados por uma equipe designada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa. 
 
 
Critérios de Avaliação 

• Os trabalhos inscritos devem apresentar práticas/ações pedagógicas diferenciadas, com um cunho 
libertador e emancipador, expressos dentre os seguintes critérios: 

• Desenvolver linha pedagógica inclusiva; 

• Desenvolver o senso de respeito; 

• Desenvolver o espírito de justiça; 

• Desenvolvera prática da solidariedade; 

• Desenvolver o senso de responsabilidade; 

• Desenvolver o compromisso com a transformação social que resgate a dignidade de todo o ser 
humano; 

• Desenvolver práticas que promovam a autonomia e o espírito crítico; 

• Desenvolver a interdisciplinaridade integrando e conectando os conhecimentos superando sua 
fragmentação; 

• Desenvolver o respeito às diferenças e à pluralidade de pensamentos. 
 
Divulgação do resultado da seleção 
2ª quinzena de fevereiro de 2020. 
 
Dia do Evento 

• A Mostra pedagógica acontecerá nas dependências da Assembleia Legislativa no horário de 08h às 
17 h, e terá como público-alvo comunidades escolares, visitantes. 

• Os banners serão expostos no turno da manhã e tarde. 

• A formatação do banner deve seguir o modelo disponibilizado pela Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa. 

• O (s) autor (es) deverá (ão) permanecer ao lado do banner durante toda a exposição. 

• Caberá à escola a confecção e montagem do banner, seguindo orientação da equipe da Comissão, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, que dará de suporte. 
 
Publicação dos trabalhos/ Livro: 
Os projetos selecionados integrarão publicação da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia. Os contemplados deverão conter o termo de autorização da publicação. 
 
 
 



 
 
Contato: 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Praça Marechal Deodoro, 101 | 3.andar – Porto Alegre 

CEP - 90010-300 - FONE: 3210-2096 | Email: cecdct@al.rs.gov.br 


