
R E G U L A M E N T O
 1 - Dados de Identificação:
 1.1 Evento: Mostra de Trabalhos Pedagógicos.
 1.2 Realização: Escolas Públicas Estaduais dos 42 Núcleos 

do CPERS/Sindicato.
 1.3 Período de Realização: Junho a Agosto de 2018. A etapa   

estadual será marcada após ocorrer todas as mostras 
regionais. 

 1.4 Público Alvo: Educandos (as) e educadores (as) das 
Escolas Públicas Estaduais.

 1.5 Local: Em cada Núcleo uma Fase Classificatória, 
conforme cronograma das mostras regionais ao lado, e, 
no Encontro Estadual em Agosto de 2018, a Fase Final.

 1.6 Inscrições até 2 dias antes da Mostra do seu núcleo. 
Quaisquer outras situações os núcleos devem 
encaminhar com a Comissão Estadual.

 1.7 As experiências ou projetos inscritos serão divididos pelos 
seguintes níveis: Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 
Séries Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; 
Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. 
Todos os trabalhos inscritos devem ter presentes os 
critérios de avaliação abaixo relacionados.

 1.8 Tema: A Qualidade da Escola Pública Fortalece a Resistência.
        
 2 - Dados Gerais:
 2.1 Justificativa: Esta Campanha é necessária porque os 

meios de comunicação social ressaltam muito a 
precariedade e os problemas da Escola Pública, e 
poucos valorizam o trabalho e a dedicação dos (as) 
professores (as) e funcionários (as). Consequentemente 
criticando o resultado de seu trabalho.

 2.2 Objetivo Geral: Organizar e promover a 3ª Mostra 
Pedagógica a fim de que a comunidade escolar conheça e 
possa expressar seu apoio aos trabalhos de qualidade 
que estão sendo realizados na Educação Pública 
Estadual, evidenciando que, apesar de 
todas as dificuldades impostas pela falta 
de salário e condições dignas de trabalho, 
os (as) professores (as) e funcionários (as) 
de escola realizam uma educação de 
qualidade. 

2.3 Objetivo Específico: Organizar e promover 
a 3ª Mostra Pedagógica envolvendo todas 
as cidades de abrangência do núcleo, a fim 
de que toda a comunidade conheça a 
qualidade da sua escola pública, além de 
selecionar a experiência mais significativa 
em cada nível para participar da mostra 
Estadual, em agosto.

2.4 A Mostra Estadual contará com a 
apresentação das cinco experiências ou 
projetos mais significativos de cada Núcleo e 
com a organização, em Porto Alegre, de uma 
exposição destes cinco projetos ou 
experiências de cada Núcleo. 

2.5 As experiências ou projetos podem utilizar 
os mais variados recursos e formas de 

apresentação, sendo obrigatório apresentar o registro por 
escrito e acompanhado por meio de vídeos e ou fotografias. 
Todos devem conter as linhas pedagógicas que as 
fundamentam.

2.6 Todas as experiências ou projetos inscritos na Fase 
Classificatória serão publicadas no Site do CPERS/Sindicato, 
dando-se destaque especial para as classificadas como mais 
significativas em cada Núcleo.

2.7 A Mostra Estadual classificará, em cada nível, uma experiência 
significativa, e o (a) educador (a) que coordena cada uma destas 
cinco experiências ou projetos receberá uma premiação ainda a 
ser definida.

2.8 Após a 3ª Mostra Estadual, será formulada junto às editoras a 
possibilidade da publicação contendo todas experiências 
selecionadas para a Mostra Estadual. 

2.9 Na inscrição estadual, os (as) coordenadores (as) selecionados 
(as)  devem preencher formulário autorizando a publicação de 
seus trabalhos

3 - Critérios de Avaliação:
 Os trabalhos inscritos devem apresentar práticas pedagógicas 
diferenciadas, com um cunho libertador e emancipador, expressos dentre 
os seguintes critérios:
 3.1 Desenvolver linha pedagógica inclusiva;
 3.2 Desenvolver o senso de respeito;
 3.3 Desenvolver o espírito de justiça;
 3.4 Desenvolver a prática da solidariedade;
 3.5  Desenvolver o senso de responsabilidade;
 3.6 Desenvolver o compromisso com a transformação social 

que resgate a dignidade de todo o ser humano;
 3.7 Desenvolver práticas que promovam a autonomia e o 

espírito crítico;
 3.8 Desenvolver a interdisciplinaridade integrando e 

conectando os conhecimentos superando sua 
fragmentação;

 3.9 Desenvolver o respeito às diferenças e à  
  pluralidade de pensamentos;
 3.10 Desenvolver a prática da liberdade e o 

compromisso com a libertação de todas 
as opressões e formas de exploração que 
desumanizam o ser humano.

4 - Comissão Julgadora:
 A Comissão Julgadora Estadual será constituída por 
três Titulares e três Suplentes dentre os membros da 
Assessoria do Departamento de Educação e dos 
membros do grupo de trabalho que não fazem parte da 
Diretoria do CPERS/Sindicato. Com este mesmo formato 
e critério, cada Núcleo organizará sua Comissão 
Julgadora Regional, incluindo, entre os critérios, pessoas 
identificadas com o desenvolvimento de projetos.
5 - Ao término da Mostra Regional, o núcleo tem 72h para 
enviar à comissão estadual a documentação completa 
referente a cada projeto selecionado para a Mostra 
Estadual, juntamente com a autorização para publicação 
assinada.
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MOSTRA

Seu talento pode fazer muito pela educação do nosso Estado. Confira abaixo 
o regulamento da Mostra Pedagógica e não deixe de participar. 


