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CHAMADA PÚBLICA  01/2021 
 

ROBOPEL 209 

O Robopel ocorre anualmente desde 2017 na semana de aniversário da 
cidade de Pelotas e tem no seu nome a idade da cidade. O evento é voltado 
para toda a comunidade escolar das redes pública e privada de Pelotas e dos 
municípios que abrangem a 5 CRE.  No ano de 2021, a comissão organizadora 
do Robopel-209 torna pública a abertura de inscrições voluntárias para a 
presente chamada, e convida os interessados para apresentarem propostas de 
oficinas podendo ser transmitidas pelo canal do Robopel no YouTube e na TV 
Câmara (sinal aberto 21.2 - Net canal 16) e outros meios de divulgação 
impressa ou digital respeitando os protocolos sanitários vigentes e de acordo 
com os termos aqui estabelecidos: 

1. OBJETIVOS 

1.1 Estimular professores e educadores vinculados ou não às instituições 
de ensino básico, tecnológico ou superior; empreendedores; alunos de 
educação básica, tecnológica ou superior; pesquisadores e 
interessados em novas metodologias para a educação, aprendizagem 
criativa, computação criativa, robótica sustentável e atividades maker 
nas escolas a propor e ministrar oficinas baseadas em suas práticas 
destinados a oportunizar o compartilhamento de conhecimento através 
de ferramentas virtuais; 

1.2 Disponibilizar oficinas com materiais de baixo custo e de fácil acesso 
que contribuam com o enlace pedagógico e tecnológico para o ensino 
básico; 

1.3 Estimular oficinas que apresentem práticas inovadoras em educação, 
destacando o protagonismo dos estudantes, a resolução de problemas 
do mundo real e o desenvolvimento de competências e habilidades 
previstas na BNCC a fim de promover a educação integral e 
fortalecendo o avanço social e tecnológico.  

1.4 Apoiar a produção de materiais e atividades que contribuam com a 
educação e a aprendizagem em modalidades remota ou híbrida, 
respeitando as medidas de segurança no enfrentamento da Covid-19.  

2. TEMÁTICAS PARA OFICINAS 

2.1 Conforme consulta aos professores, através do NTE da 5 CRE e do 
CETEP SMED, ficaram definidas as seguintes temáticas para as 
propostas de oficinas no Robopel-209: 

  
• Produção e formatação de textos digitais;  
• Práticas pedagógicas para a Educação Infantil na 

modalidade à distância; 
• Prática de Metodologias Ativas; 
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• Promoção do conhecimento sobre Ensino Híbrido na 
prática; 

• Prática de Aprendizagem Criativa; 
• Promoção do conhecimento e práticas sobre Inclusão 

Digital; 
• Promoção de conhecimentos e práticas sobre 

Gamificação; 
• Promoção de conhecimento e experimentação de mídias 

digitais como apoio a Educação; 
• Promoção de conhecimento e experimentação sobre 

Aromas e Perfumes; 
• Promoção do conhecimento e prática sobre Produção de 

Vídeos; 
• Promoção do conhecimento e prática sobre Alfabetização 

no Ensino Remoto e Híbrido; 
• Promoção do desenvolvimento de atividades esportivas na 

modalidade remota e híbrida; 
• Promoção do desenvolvimento de atividades teatrais e/ou 

dança na modalidade remota e híbrida; 
• Promoção da exploração de tecnologias digitais como 

apoio da aprendizagem de História e Geografia; 
• Promoção do desenvolvimento de habilidades musicais; 
• Promoção de práticas de Robótica Sustentável nas 

Escolas; 
• Promoção do conhecimento e reflexão sobre Gêneros e 

Cultura Afrodescendente; 
• Promoção de conhecimento e prática em Programação de 

Computadores nas Escolas; 
• Promoção de conhecimentos e prática sobre as 

funcionalidades educativas dos Smartphones; 
• Promoção de conhecimento para desenvolvimento de 

projetos sustentáveis nas escolas; 
• Promoção do conhecimento sobre métodos de avaliação 

na modalidade a distância; 
• Promoção de conhecimentos e prática sobre a criação de 

autômatos; 
• Promoção de conhecimento sobre Educação Inclusiva na 

modalidade a Distância; 
• Promoção de conhecimentos e práticas sobre o movimento 

maker; 
• Promoção de conhecimento e prática no Google para a 

Educação; 
• Promoção de conhecimentos e prática em atividades de 

musicalização na Educação Infantil; 
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3. ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

3.1 O proponente deverá submeter um vídeo de até 01:00, onde deverá 
apresentar o tema da oficina proposta e indicar quais os materiais 
necessários para realizar a oficina; 

3.2 Caso a proposta seja selecionada, o proponente/oficineiro 
compromete-se em participar de uma “Oficina de Formação em Roteiro 
e Captação para o Audiovisual” direcionada a ambientes educacionais, 
com duração de 2h que ocorrerá entre 21/05 e 31/05, via plataforma 
Google Meet, sendo o link e instruções de acesso posteriormente 
divulgados; 

 

Oficina de Formação em Roteiro e 
Captação para o Audiovisual Entre 21.05.2021 e 31.05.2021 

 
3.3 Após a participação na Oficina de Formação em Roteiro e Captação 

para o Audiovisual, o proponente compromete-se a submeter o 
material gravado (não precisa edição), para os organizadores do 
evento; 

3.4 Por fim o candidato terá seu vídeo divulgado pela organização nas 
plataformas digitais e físicas disponibilizadas pelo evento, e receberá 
um certificado de participação. 

 

4. PÚBLICO-ALVO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 A proposta pode ser apresentada por professores de educação 
básica e/ou superior de instituições públicas ou privadas, alunos de 
educação básica acompanhados de um ou mais professores, alunos e 
pesquisadores de ensino superior, instituições públicas ou privadas de 
educação/aprendizagem formais ou não formais e 
empreendedores/empresários de educação. 

4.2 A proposta pode ser apresentada individualmente ou em grupos, 
porém para a gravação da oficina, deve ser respeitado os protocolos 
sanitários vigentes. 

  

5. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

5.1 As Propostas deverão ser encaminhadas através do preenchimento 
do formulário presente no link:  http://bit.ly/inscricaorobopel209, até a 
data prevista no cronograma apresentado no item 6 desta Chamada. 
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6. CRONOGRAMA 

Ações  Prazo Final  

Abertura das submissões 12.04.2021 

Período para encaminhamento de dúvidas 22.04.2021 

Encerramento das submissões 10.05.2021 

Análise das Propostas 12.05.2021 

Publicação do resultado 20.05.2021 

 
 
 

7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 A análise das propostas será realizada por Comissão Avaliadora, 
composta por membros previamente designados, os quais levarão em 
consideração os objetivos da Chamada Pública e os critérios de avaliação 
estabelecidos no item 8 deste Edital. 

 

 

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

8.1 Preenchimento do link disponível no item 5 deste edital, conforme as 
especificações técnicas do item 3.1; 

8.2 Atende os objetivos desta chamada pública; 

8.3 A proposta se enquadra em uma ou mais temática do item 2.1; 

Originalidade e impacto da proposta para apoio ao aprendizado em 
tempos de pandemia; 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 Se após a seleção do proponente houver violação dos itens 3.3 e 3.4 
deste edital, não será possível exibir a oficina nos canais oficiais do 
evento; 

9.2 O Proponente/Oficineiro deverá fornecer autorização de uso de 
imagem bem como todos os que participarem da oficina proposta; 

9.3 A comissão organizadora receberá questionamentos sobre duvidas e 
esclarecimento até o dia 22/04/2021 pelo WhatsApp (53) 3026-6556. 

9.4 Os casos não previstos neste edital serão submetidos à deliberação do 
Comitê de Avaliação; 

 

 

Pelotas, 12 de abril de 2021 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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