


SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS ANIMAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 

 

EDITAL - FÓRUM ESTA ESCOLA É O BICHO - 2016 

 

No ano de 2015 a Secretaria Especial dos Direitos Animais (SEDA) em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), proporcionaram aos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, conhecimentos teóricos 

e práticos sobre Educação Humanitária para o bem-estar animal, através do 

Curso de Formação de Professores Esta Escola é o Bicho - 2015. Durante três 

encontros os professores conheceram a proposta pedagógica da Educação 

Humanitária e foram incentivados a pensarem práticas/propostas pedagógicas a 

serem aplicadas em suas escolas, que contribuíssem para a formação de seres-

humanos que desenvolvam valores éticos e humanitários, tais como; empatia, 

compaixão, solidariedade e respeito a todas formas de vida. 

 

Os professores se mostraram extremamente interessados no assunto e dispostos 

a levarem esse aprendizado para suas escolas em forma de projetos para a 

formação de professores e sensibilização de alunos e comunidades escolar. A 

partir desta demanda surge o Fórum de Projetos Esta Escola é o Bicho – 2016, 

onde os professores terão espaço para apresentar a comunidade seus projetos 

que envolvam as questões relacionadas aos animais.  

 

Como objetivo e desdobramento do Curso de Formação de Professores Esta 

Escola é o Bicho, nasce o Fórum de Projetos Esta Escola é o Bicho – 2016. O 

Fórum é ação inovadora mais uma vez unindo SEDA e SMED, e tem por objetivo 

contribuir para a visibilidade das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores da Rede Municipal de Porto Alegre que sensibilizem os alunos e a 

comunidade escolar acerca dos Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda 

Responsável dos animais, além de estimular docentes a criarem novos projetos 



sobre estes temas, a partir das apresentações no Fórum e posterior publicação 

dos selecionados na Revista {CONHECER}, elaborada pela SMED.. 

 

PÚBLICO ALVO 

Escolas e Professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. 

 

INSCRIÇÃO: 

Quem pode se inscrever? 

Professores e/ou Escolas da Rede Municipal de Porto Alegre que realizaram 

projetos de sensibilização e conscientização de alunos e/ou comunidade escolar 

acerca dos Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável dos animais no 

ano de 2014 e 2015, nas categorias educação infantil, primeiro, segundo, terceiro 

ciclo, educação especial e comunidade escolar  

 

Como podem se inscrever? 

Os interessados em participar do Fórum devem se inscrever até o dia 30 de 

março, preenchendo a ficha de inscrição em anexo e enviar via e-mail junto de um 

relato do projeto (orientações técnicas para publicação na Revista Conhecer em 

anexo) desenvolvido com descrição detalhada dos modos de planejamento em 

todas as etapas do projeto, suas motivações, como surgiu o tema, etapas de 

desenvolvimento, estratégias educativas, produções dos alunos, registros 

fotográficos, a metodologia utilizada, as reflexões feitas pelo professor e por seus 

alunos. O relato do trabalho deve estar em consonância com as normas de 

publicação da Revista {CONHECER}, orientações encontra-se no final deste edital 

e para mais informações acessar o site 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/conhecer/envio.htm -  

 

Email para envio dos projetos: seda@seda.prefpoa.com.br 

 

SELEÇÃO DOS 20 PROJETOS PARA SEREM APRESENTADOS NO FÓRUM: 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/conhecer/envio.htm


No dia 06 de abril será divulgado no site da SEDA, SMED e avisado por e-mail os 

20 selecionados para apresentarem seus projetos a banca julgadora no dia 16 de 

abril, das 9h às 18h no auditório da SMED, Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) - Rua dos Andradas, 680, 6º andar - Centro Histórico.  

 

SELECIONADOS ENTREGA DAS APRESENTAÇÕES PARA O FÓRUM: 

Os selecionados deveram enviar via e-mail até o dia 13 de abril, uma 

apresentação resumida em PDF do projeto selecionado para ser usado como 

recurso visual na apresentação do seu projeto a banca julgadora no dia 16 de abril 

de 2016. Esta apresentação deve conter resumidamente o que já foi apresentado 

no relato entregue para inscrição e registros fotográficos do projeto, trabalho dos 

alunos e etc. O não envio da apresentação irá desclassificar o selecionado e será 

chamado um suplente.  

 

SELEÇÃO DOS 10 PROJETOS PARA A EDIÇÃO ESPECIAL DA REVITA 

{CONHECER}  

No sábado, dia 16 de abril, da 9h às 18h irá acontecer o Fórum Esta Escola é o 

BIcho e dos 20 projetos apresentados, serão escolhidos 10 para compor a Revista 

{CONHECER}. Cada professore e/ou escola selecionada terá no máximo 15 

minutos para apresentar seu projeto a banca julgadora e aos ouvintes. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Fim das inscrições: 30 de março de 2016 

Divulgação dos 20 selecionados para o Fórum: 06 de abril de 2016  

Envio das apresentações dos selecionados para o Fórum: 13 de abril de 

2016 

Fórum: 16 de abril de 2016, das 9h às 18 h  

 

CRONOGRAMA DO FÓRUM: 

Sábado 16/04/2016 - 9h às 18h 

9h: Abertura 



Apresentação SEDA e SMED 

9h30/10h30: Apresentação de 3 projetos 

10h30: Intervalo 

11h/12h15: Apresentações de 5 Projetos 

12h15: Almoço 

13h30/15h: Apresentações de 6 Projetos 

15h: Intervalo 

15h30/17h: Apresentação de 6 Projetos 

17h45: Apresentação dos finalistas que irão compor o livro 

 

LOCAL 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SMED) - Rua dos Andradas, 680, 

6º andar - Centro Histórico. 

 

 

Mais informações:  

(51) 3289 8906 - seda@seda.prefpoa.com.br 

Gerência de Programas Educacionais 

Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre 

 

 

mailto:tathiana.jaeger@seda.prefpoa.com.br


  
Orientações técnicas para publicação na Revista Conhecer: 

 

1. O texto deve ter extensão de até 5 (cinco) páginas, tamanho A4, com margens 

de 2,5 cm, corpo 12, fonte Arial e entrelinhas de 1,5; 

2. O arquivo de texto a ser enviado por e-mail deve estar em formato .doc ou .rtf; 

ilustrações e ou fotos em formato JPG com resolução de 300 DPI (não incluir as 

fotos no arquivo .doc):: 

3. O título deve ser destacado em negrito, com alinhamento centralizado; 

4. Ao final do texto o autor deverá inserir palavras-chave, de 3 (três) a 5 (cinco); 

5. Citações de mais de 3 (três) linhas devem ser feitas em parágrafo próprio. Com 

recuo de 4 cm, fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, espaço entrelinhas 

simples; Na separação da citação do corpo do texto deve ser utilizada uma linha 

em branco antes e outra depois; 

6. Conforme as normas da ABNT, as citações devem conter o nome do autor, o 

ano da obra e as páginas de onde foram retiradas; 

7. Se o trabalho apresentar subdivisão interna, os títulos de cada parte devem ser 

grafados na mesma fonte e corpo do texto, destacados em negrito e com 

alinhamento centralizado; 

8. O autor deve identificar-se com nome completo, matrícula, escola em que 

trabalha, fone para contato e e-mail.



 


