
 

 

Pública 
Porto Alegre, 18 de abril de 2022. 

 

Oportunidade 27/2022 – Aprendizagem Criativa e Tecnologias Educacionais 

 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Prezados credenciados, 

Solicitamos proposta de soluções que contemplem as características abaixo: 

Escopo: Educação Empreendedora 

Tema: Aprendizagem Criativa e Tecnologias Educacionais 

Objetivo:  
Capacitar professores de educação básica para implementação de projetos envolvendo aprendizagem criativa, 

inovação e tecnologias educacionais em sala de aula.  

Conteúdos sugeridos:  

• Aprendizagem baseada em projetos 

• Aprendizagem criativa  

• Recursos educacionais digitais gratuitos 

• Introdução à robótica e/ou pensamento computacional 

 

Público-alvo: Professores de educação básica da rede pública dos municípios que aderiram ao Programa Cidade 

Empreendedora. 

Carga horária estimada: 32 horas 

Formato: presencial ou híbrido (sendo a maior carga horária presencial), estruturado em módulos.  

Tipologia sugerida: Instrutoria  

Requisitos: disponibilidade de execução em todo o estado do RS. Experiência na formação de professores nas 

temáticas propostas. 

Prazo para cadastramento do produto: 25 de abril de 2022. 

Gestora da oportunidade: Marie-Christine Julie Mascarenhas Fabre – marief@sebraers.com.br   

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 25/04/2022 

• Eliminatórios 

mailto:marief@sebraers.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform


 

 

Pública 
o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS 

DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

o Empresa ser apta em instrutoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

• Pontuados 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos critérios da 

primeira etapa)   

• Eliminatório 

o Encaminhar proposta de solução e respectivos materiais no prazo  

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo 

o Estrutura do método da instrutoria 

o As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar 

o portal integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

