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1. PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de banco de
imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, estratégias e sequências
didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos de aula, Plataforma Moodle e outras,
(Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, preparação de estratégias e sequências didáticas para o
Portal do Professor, preparação de minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de
aprendizagem, produção de roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados,
sínteses e análises didáticas; outros.
2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado em
andamento ou concluída; edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções; publicação de jornais na
escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de resumo técnico-científico; publicação
de trabalho completo; publicação individual de crítica e resenha científico-educacional ou prefácio de obras
especializadas ou espetáculos; tese de doutorado em andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em
andamento ou concluída; tradução de capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros;
outros.
3. PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS
Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, tais como: adaptação de
peças teatrais; atividades de grafitagem, atividades de leitura dramática ou e peça radiofônica; atividades de
restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas, concertos, composições musicais, trilha
sonora, cenografia, figurino, iluminação e/ou coreografia integrais apresentadas ou gravadas nas IES e escolas
participantes; criação de espetáculos de dança; criação de filmes e atividades cênicas; criação de grupos
musicais; criação de rádio escolar; desenho e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e
imagens; festivais de dança na escola; festivais de música; maquetes; transcrição e/ou arranjos de obras musicais;
participação de alunos em concertos, recitais ou gravações; participação de alunos em peças teatrais; sarau
escolar, vernissage, dentre outros.
4. PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS
As atividades de caráter lúdico e esportivo, como: criação de times de modalidades esportivas (basquete, vôlei,
futebol, etc), competições esportivas, criação de materiais para recreação; criação de rodas de capoeira;
desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; gincanas escolares; jogos para recreação e
socialização; jogos inter-classes; desenvolvimento de jogos especiais para inclusão (goalball, futebol de 7, futebol
de 5, voleibol sentado, natação, bocha, outros); jogos populares; jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo
de força, corrida de tora, natação em águas abertas, hipip; akô, insistró, kagót, peikran, corrida de fundo, outros);
atividades lúdicas para recreios e intervalos escolares; desenvolvimento de brincadeiras; brinquedos e
brinquedotecas; maratonas escolares; olimpíadas esportivas; dentre outros.
5. PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; criação de fóruns de licenciatura e
formação docente; criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências; desenvolvimento de projetos
sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola; plano de melhoramento para laboratórios de
ciências; revitalização de laboratórios de informática; modificação de projetos pedagógicos da licenciatura;
criação de novas modalidades de licenciatura; criação de licenciaturas indígenas e do campo; criação de
licenciaturas interculturais; outros produtos.

