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ENSINO FUNDAMENTAL
2011 - 12 projetos de
Novo Hamburgo

2012 – 20 projetos
de Novo Hamburgo,
São Leopoldo e Bom
Princípio

2013 – 60 projetos

2014 – 110 projetos

2015 – 158

2016 - 216

2017 – 245

2018 - 263

EDUCAÇÃO INFANTIL
2015 – 32

2016 – 48

2017 – 54

2018 – 72

EDUCAÇÃO EM 1O LUGAR
Bicentenário da Imigração Alemã - 2024

COMISSÃO
ORGANIZADORA CRE
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Pesquisa encanta o conhecimento

SALTO: de 12 projetos em 2011, a edição 2018 tem 335 projetos inscritos

Gustavo Freitas, Ed-
son Pereira e Jéferson
Adriano da Costa de-
senvolveram o projeto

Furadeira de Circuito Impresso
CNC que foi o ponto de partida
para a fundação da Tecnodrill,
empresa de automação deNovo
Hamburgo. Premiado com o 1º
lugar em feira nos EUA, Cristia-
noKrug, hoje professor deFísica
na Ufrgs comandou as pesqui-
sas e desenvolvimentodaCeitec
S/A. Estes são alguns nomes en-
tremilhares de alunos que apre-
sentaramprojetos emblemáticos
nas edições da Mostratec e que
reforçam a importância da pes-
quisa como ferramenta da edu-
cação. “Dificilmente, o autor de
pesquisas não terá encantamen-
to pelo conhecimento. Esta rela-
ção fica estabelecida e gera um
ciclo virtuoso”, afirmaAndréLu-
ís Viegas, coordenador daMos-
tratec Júnior.
Voltada unicamente ao ensi-

no médio e técnico até 2010, a
Fundação Liberato abriu campo
para os anos iniciais e finais ao
criar aMostratec Júnior. E os re-
sultados surpreenderam a cada
ano,numasequência vertiginosa
de crescimento. Dos 12 projetos
inscritos do ensino fundamental
em2011, a edição 2018 contará
com 263. E a educação infantil
saltou de 32, em 2015 (ano em
que foi incluída no processo de
seleção), para 72 neste ano. “Te-
remos 335 projetos, 70% são da
rede pública. Este volume re-
presenta 53% a mais de parti-
cipantes de uma Mostratec há
dez anos – em 2008 foram 219
projetos”, observa Viegas.
Para ele, a pesquisa deve ser

trabalhada em todos osníveis de
ensino, pois, ao movimentar o
aluno, dá a oportunidade para
que ele seja protagonista, o au-
tor de descobertas e de sua ci-
dadania. Sem falar que provoca
umefeito inspirador, ao chamar
atenção e ser modelo para ou-
tros estudantes. Aomesmo tem-
po motiva o compartilhamen-
to do saber e do aprender com
o professor, uma experimenta-
ção dupla.

Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

53 feiras em 35 municípios
A decisão assertiva de fomentar a pesquisa desde cedo foi re-

plicada para os municípios como um novo olhar de proposta pe-
dagógica. A Mostratec Júnior foi responsável por um gigantesco
fenômeno, ao desencadear uma proliferação de mostras científi-
cas e tecnológicas nos municípios. “Hoje, há 53 feiras em 35 ci-
dades gaúchas. Projetos com diferentes realidades – seja da zona
urbana ou rural – que são selecionados para exposição em nossa
feira”, explica o coordenador.

FEIRAS
AFILIADAS
2015 – 15
2016 – 44
2017 – 62
2018 – 75

FEIRAS: oportunidades para o aluno ser protagonista

Um processo e
não a solução
Apesar de todas as expectativas criadas

para a apresentação dos projetos na feira,
Viegas atribui a grande carga de impor-
tância ao pré-feira. “A Mostratec Júnior
é a porta de entrada de disseminação de
metodologias ativas. O trabalho de de-
senvolvimento do conhecimento deve
ser visto como um processo pelos gesto-
res de educação e professores. Pesquisa
não é algo automático, algo que se sabe
onde vai chegar, Portanto, não significa
encontrar a solução.”
Para Viegas, o ponto principal é o que a

pesquisa desencadeia: linguagem cientí-
fica, escrita e hipóteses. “O papel do pro-
fessor muda de transmissor de conteúdo
para orientador. Devem buscar e pesqui-
sar juntos, do contato com a realidade, o
olhar ao redor à organização da pesqui-
sa”, argumenta, lembrando que alunos
que participam desse processo acabam
ficando acima da média. Desta forma, na
competição educativa o melhor projeto
deixa de ser o produto final para ganhar
forma no que gerou maior aprendizado.

MELHORIA
CONTÍNUA
Agregar conhecimento e instigar
uma melhoria contínua no ensi-
no é o objetivo do Educação em
1o Lugar, projeto do Instituto São
Leopoldo 2024 e Grupo Sinos
com alcance nos 52 municípios
dos Coredes Rio dos Sinos, Rio
Caí, Paranhana/Encosta da Ser-
ra e Região das Hortênsias, mais
Cachoeirinha e Gravataí.

A FEIRA
A Mostratec Júnior ocorre para-
lelamente à Mostratec. A 33a edi-
ção será de 22 a 26 de outubro,
nos pavilhões da Fenac, em Novo
Hamburgo. Na Mostratec Júnior
participam alunos do 1o ao 9o ano.

Os trabalhos são analisados por
grupo: da 1a a 3a série, do 4o ao
6o ano e do 7o ao 9o. Já as me-
dalhas de premiação são conferi-
das aos quatro primeiros lugares
de cada categoria.

André Luís Viegas, coordenador
da Mostratec Júnior


