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Apresentação 

A Mostra do Conhecimento, do Colégio Marista Maria Imaculada, baseia-se na 

integração entre ciência, tecnologia, arte e cultura como dimensões indissociáveis da vida 

humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, 

essencial à construção da autonomia intelectual da comunidade escolar. O formato e o 

tema da Mostra desse ano procuram acompanhar esse momento do ano de 2020, no qual 

estamos inseridos como sujeitos históricos e sociais, que produzem e compartilham 

conhecimento.  

Com a pergunta: o que te mobiliza? Provocamos cada um para pensar sobre o que 

mobiliza e que faz querer aprender e saber ainda mais, para que possamos através do 

conhecimento e da produção coletiva mobilizar ainda mais pessoas em torno de objetivos 

comuns em prol de um mundo mais sustentável e solidário. 

Objetivo Geral 

Desta forma, o objetivo geral do evento é contribuir para o compartilhamento do 

conhecimento produzido nas dimensões do ensino, da pesquisa e da experimentação. 

Como instituição de ensino, buscamos cumprir com o compromisso social de difusão e 

criação de novos saberes e fazeres pedagógicos, promovendo e elevando a qualidade da 

produção científica, tecnológica, artística e cultural ligadas à educação básica.  

Formato do Evento 

Pensando nas singularidades desse momento, o processo da Mostra do Conhecimento 

2020 acontecerá no modelo blended learning (ensino híbrido) – modalidade de 

aprendizagem que combina ensino presencial e a distância. 

Orientações Gerais  

1. Nesse momento combinem com os seus colegas a composição do grupo e a 

inscrição que será realizada via online no site da escola, de 4/5 até 8/5. 

2. Os grupos podem ser formados por até 4 componentes. 

3. No ato da inscrição o grupo deve escolher uma área do conhecimento no qual 

considera que o tema que desejam apresentar se inclui. 

4. Poderão ser inscritos grupos de trabalhos de Iniciação Científica nas áreas de 



 

 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. 

5. A Mostra contará com a apresentação nas seguintes modalidades: 

• Comunicação oral 

• Tecnológica (minecraft, scratch, criação de aplicativos, protótipo) 

• Artística (teatro, música, intervenções) 

6. Os modelos de apresentações, citados anterioremente, serão explicados 

detalhadamente em conteúdo que será postado nos canais de conunicação oficial 

do Colégio. 

7. O cronograma de ações da Mostra do Conhecimento será disponibilizado 

quinzenalmente. 

 

Agora é a hora de pensar o que te mobiliza, o que te faz querer aprender e saber 

cada vez mais? Com quem você gostaria de compartilhar suas ideias e curiosidades? De que 

forma você gostaria de apresentar a produção do grupo? 

 

Canela, 24 de Abril de 2020 

GT  de Organização da Mostra do Conheicmento 2020



 

 



 

 

 


