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Descrição: Inúmeros são os desafios que se apresentam para educação... um destes, senão 

o mais desafiador, consiste no uso dos diferentes recursos tecnológicos e das diferentes 

mídias no processo pedagógico. É sabido que vivemos um momento de grandes 

transformações, onde as distâncias físicas deixaram de ser barreiras para as mais diversas 

interações entre as pessoas. Neste contexto, o conhecimento não é mais unidirecional 

(vindo somente do professor, do livro didático e por consequência da Escola), mas sim, 

vindo de todas as direções, especialmente de nossos alunos. Hoje, a informação está ao 

alcance de todos e em larga escala na Internet. Logo precisamos transformar esta 

informação em conhecimentos organizados e sistematizados visando à construção do 

conhecimento. Assim, o professor do século XXI assume um novo e importante papel, 

ou seja, de mediador no uso desta verdadeira “AVALANCHE” de informações vindas 

das mais diferentes fontes, de modo que as mesmas, a partir de uma filtragem, 

contextualização e incentivo à autoria, auxilie nossos alunos na construção do seu 

conhecimento.  

Com este entendimento, desde o ano de 2009, incentivamos e realizamos formações para 

o uso da “Mídia Vídeo” no Processo Educacional, fato que culmina anualmente no mês 

de novembro, com a apresentação destes vídeos numa grande “Mostra de Vídeos 

Educacionais”. Esta, realizada no Cinema local de nossa cidade, tem a participação de 

alunos e professores das escolas dos onze municípios abrangidos pela nossa 

Coordenadoria. Como em 2018 o evento completa 10 anos de exitosa realização, 

entendemos ser importante compartilhar nossas experiências na sua realização, 

evidenciando as inúmeras dificuldades encontradas, os avanços tecnológicos 

experimentados bem como a participação e envolvimento das Escolas, alunos e 

professores nesta caminhada. Para tal, apresentamos uma linha do tempo desde a sua 

primeira edição no ano de 2009 até os dias atuais. Nesta retrospectiva, destacamos 

também a importância do evento no cenário educacional do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde é tido como referência no uso da mídia vídeo no processo pedagógico. Fato já 

solidificado em nossa região, como também em outros municípios onde nossa equipe 

esteve presente, realizando formações e ações de incentivo à produção de vídeos 

educacionais e a sua apresentação em Mostras de Vídeos Educacionais locais.   

Objetivos:  

Objetivo Geral: Apresentar a trajetória dos dez anos de edição da Mostra de Vídeos 

Educacionais da 24ª CRE / NTE-Cachoeira do Sul. 

Objetivo Específico: Propor a realização de uma Mostra de Vídeos Educacionais a nível 

de Estado, com a participação de trinta vídeos. Estes, representando cada uma das trinta 

Coordenadorias Regionais de Educação, sendo a sua realização em municípios aleatórios 

a cada ano. 


