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PROJETO INOVAÇÃO 2019 

I CONCURSO DE APLICATIVOS E GAMES SEDUC RS 

Escola do século XXI - Buscando soluções para os problemas da comunidade 

 

 

A dinâmica do concurso é: 

 

 

1. NTE - núcleos de tecnologia educacional e CRE - coordenadorias regionais de 

educação contatam escolas, identificando aquelas que possuem professores e alunos 

interessados em participar; 

 

 

2. NTE e/ou CRE enviam e-mail explicando a dinâmica com link para o formulário de 

inscrição; 

 

 

3. O professor e/ou o diretor conversam na escola, estudam as normas e convidam 

alunos, formando equipes, escolhendo o tema e dando nome à equipe; 

 

 

4. O professor/diretor, que será o coordenador da equipe, coleta todos os dados 

necessários, acessa o formulário e inscreve a equipe; 

 

 

5. As equipes localizam os recursos disponibilizados na rede, no Educom Mais RS e no 

Portal Educação e iniciam os estudos; 

 

 

6. Após se apropriarem do conhecimento e dominarem a ferramenta de criação, alunos e 

professores/diretores iniciam o projeto; 

 

 

7. O projeto deve ser registrado em textos e fotos no diário de bordo e deve ser criado 

um vídeo de apresentação; 

 

 

https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_WybigzEP0kpv
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_WybigzEP0kpv
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_8nY9kjdM0kpv
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_8nY9kjdM0kpv
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_n00lQkXm0kpx
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_n00lQkXm0kpx
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_Ae-iTngP0kpx
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_Ae-iTngP0kpx
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_a9drnQfc0kpz
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_a9drnQfc0kpz
https://educommais.educacao.rs.gov.br/
https://portal.educacao.rs.gov.br/Main/Home/Index/
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_zX3C42GV0kpz
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_zX3C42GV0kpz
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_-MTESr7g0kpz
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_-MTESr7g0kpz
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_dd_DLkBu0kp1
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_dd_DLkBu0kp1


 
 

 

 

8. Quando o projeto estiver pronto, o professor/diretor deve salvar o diário de bordo e o 

vídeo de apresentação em uma pasta do drive @educar.rs.gov.br; 

 

 

9. A pasta deve ser compartilhada com uma pessoa indicada pela equipe organizadora, 

que enviará o material para a comissão julgadora; 

 

 

10. Após análise, a comissão julgadora selecionará os 10 melhores projetos, segundo os 

critérios: apresentar solução ao tema escolhido, interação com o usuário, originalidade, 

arte e sistema; 

 

 

11. Os resultados serão divulgados e as 10 equipes classificadas receberão a premiação. 

 

 

12. As 10 equipes serão convidadas a participar da maratona que acontecerá dentro do II 

Festival Steam Seduc RS em agosto/2019. 

https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_JAOzQdKo0kp1
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_JAOzQdKo0kp1
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_qteDgYlu0kp2
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_qteDgYlu0kp2
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_KH1oN7WB0kp3
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_KH1oN7WB0kp3
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_kzGSB6Tp0kp4
https://sites.google.com/educar.rs.gov.br/concursoseducrs2019/p%C3%A1gina-inicial#h.p_kzGSB6Tp0kp4

