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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ENSINO

COORDENADORIA DE DIVERSIDADE, CULTURA E EXTENSÃO CURRICULAR
GERÊNCIA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EXTRACURRICULARES

 
EDITAL Nº 4 DE 27 DE JUNHO DE 2022.

 
A GERÊNCIA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EXTRACURRICULARES, DA COORDENADORIA 
DE DIVERSIDADE, CULTURA E EXTENSÃO CURRICULAR, DA SUBSECRETARIA DE ENSINO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
legislação em vigor, TORNA PÚBLICO o Edital do Concurso "Rio Capital da Independência" 
em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, inserido dentro do projeto maior, de 
mesmo nome, gestado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública (SEGOVI).
O Rio de Janeiro, como capital da Colônia, do Império e da República, teve o protagonismo nos 
grandes fatos da história brasileira e, especialmente, na independência.
É muito importante refletirmos sobre aquilo que somos e que construímos ao longo desses 200 anos 
de independência e sobre o papel da nossa cidade na construção de nosso futuro. O passado não 
passou. Uma parte fundamental dele continua definindo nossa sociedade, seja em aspectos 
positivos, seja em seus desafios. A comemoração dos 200 anos da independência, portanto, é uma 
grande oportunidade para aprofundar o debate sobre processos que, ao longo da nossa história, 
serviram para garantir e ampliar as desigualdades sociais.
Através da proposição de diferentes atividades para os nossos estudantes, mediante a participação 
do Festival Educacional da Independência, buscamos possibilitar aos nossos estudantes o 
registro de suas impressões sobre os conteúdos trabalhados, contribuindo, de maneira fundamental, 
para a formação de indivíduos agentes de transformação, promovendo valores, vivências e 
protagonismo, para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.
 
1 - O PROJETO
O presente projeto tem como objetivo coordenar as atividades propostas pela Subsecretaria de 
Ensino da SME, através de suas Coordenadorias, que envolverão todas as Unidades Escolares da 
Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de ações 
educativas em torno da temática que abrangem três áreas: conhecimento, memória e celebração.
2 - OBJETIVOS
- Despertar o interesse público sobre a história, resgatar a memória e estimular a reflexão crítica 
sobre o momento histórico da independência e seus significados.
- Fomentar a narrativa dos fatos históricos, resgatando a memória e registrando a importância da 
cidade do Rio de Janeiro, como capital da Colônia, do Império e da República, protagonista nos 
grandes fatos da história brasileira e, especialmente, na independência.
3 - PÚBLICO-ALVO
Estudantes da Educação Infantil a Educação de Jovens Adultos de todas as Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, Professores, Coordenadores Pedagógicos e Diretores.
4 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De junho a dezembro de 2022.
5 - LOCAL DE REALIZAÇÃO
Nas unidades escolares e espaços municipais onde ocorra desenvolvimento de ações específicas 
ligadas ao projeto.
6 - METODOLOGIA
Através da proposição de atividades diferenciadas para cada nível de escolaridade, os estudantes e 
professores envolvidos, participarão da etapa denominada BATALHA DO CONHECIMENTO
, concorrendo nas categorias determinadas pelo Edital, de acordo com os segmentos em que se 
encontram matriculados, conforme o quadro no item 8.2.
 
7 - INSCRIÇÕES
7.1 As inscrições no Concurso deverão ser realizadas através de link que será disponibilizado pelas 
Coordenadorias Regionais de Educação.
7.2 As atividades diferenciadas para cada nível de escolaridade, aqui denominadas, BATALHA DO 
CONHECIMENTO, acontecerão ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, tendo suas 
inscrições organizadas de acordo com a categoria de participação, descritas em regulamentos 



específicos para cada uma delas.
8 - ETAPAS DO PROCESSO
8.1 FORMAÇÕES DOS PROFESSORES
Parágrafo primeiro: Haverá, em todas as Coordenadorias Regionais de Educação, encontros 
formativos para todos os professores interessados em participar do projeto. Estes encontros serão 
organizados pela E/SUBE/CDCEC/GPPE e CRE, com a presença de professores multiplicadores, 
que participaram de atividades educativas, promovidas pelo Museu Histórico Nacional, com vistas ao 
projeto do Bicentenário.
Parágrafo segundo: Através de ações promovidas pela Subsecretaria de Ensino ocorrerão, ao 
longo do ano, diferentes ações voltadas para as comemorações do Bicentenário, que contribuirão 
para o fomento ao projeto.
Entre as ações temos exibições de filmes, dentro do projeto Cine Clube nas Escolas, Saraus 
Literários e Webnários, por meio do aplicativo Rioeduca em Casa, com a presença de renomados 
pesquisadores e historiadores.
8.2 - BATALHA DO CONHECIMENTO
Através da proposição de atividades diferenciadas para cada segmento, os alunos e professores 
envolvidos neste projeto, concorrerão nas fases determinadas pelo Edital, da maneira descrita 
abaixo:
 
Categoria - 
Segmento

Modalidade de 
Participação

Atividade

A - Educação 
Infantil

Construção 
Coletiva/Turma

Confecção de 
Painel

B - 1º e 2º anos 
EF

Construção 
Coletiva/Turma

Confecção de 
Painel

C - 3º ao 5º ano 
EF

Individual/Aluno(a) Quiz Educa na 
Rioeducopedia 

D - 6º ao 9º ano 
EF (incluindo 6 
Ano Carioca, 
Travessia, 
Carioca I e II)

Individual/Aluno(a) Slam de Poesia 
ou Fábrica de 
Memes

E - EJA I e II Individual/Aluno(a) Fotografia (EJA I) 
e Cards 
Históricos (EJA II)

 
Parágrafo primeiro: A Batalha do Conhecimento acontecerá em até três etapas. Serão elas: Etapa 
Escolar (na unidade escolar), Etapa Regional (nas Coordenadorias Regionais de Educação) e Etapa 
Municipal (na Fundação Cidade das Artes). O acontecimento ou não, de todas as etapas, será 
determinado pela categoria envolvida, tendo, um regulamento específico para cada uma delas, que 
se encontram disponíveis nos anexos desse edital. Em tempo, na categoria D, o aluno que se 
inscrever deverá optar por apenas 1 das modalidades.
8.3 - Festival Educacional da Independência (Fase Municipal)
Será realizado no dia 09/09/2022, organizado pela E/SUBE/CDCEC, e contará com a presença dos 
participantes selecionados na fase regional de cada CRE, conforme o quadro abaixo:
 
Categoria - 
Segmento

Classificados 
por CRE

Participantes na 
Etapa Municipal

A - Educação 
Infantil

1 turma de 
Creche
1 turma de Pré 
Escola

11 turmas de Creche
11 turmas de Pré 
Escola

B - 1º e 2º anos 
EF

1 turma de 
1ºAno
1 turma de 2º 
Ano

11 turmas de 1º Ano
11 turmas de 2º Ano

C - 3º ao 5º ano 
EF

1 aluno do 3º 
Ano
1 aluno do 4º 
Ano
1 aluno do 5º 
Ano

11 alunos do 3º Ano
11 alunos do 4º Ano
11 alunos do 5º Ano



D - 6º ao 9º ano 
EF - 6º ao 9º ano 
EF (incluindo 6 
Ano Carioca, 
Travessia, 
Carioca I e II)

2 alunos do 6º 
Ano
2 alunos do 7º 
Ano
2 alunos do 8º 
Ano
2 alunos do 9º 
Ano
2 alunos do 
Projeto 
Travessia
2 alunos do 
Carioca I
2 alunos do 
Carioca II

22 alunos do 6º Ano
22 alunos do 7º Ano
22 alunos do 8º Ano
22 alunos do 9º Ano
22 alunos do Projeto 
Travessia
22 alunos do Carioca I
22 alunos do Carioca 
II
 

E - EJA
(11 CRES + 
CREJA)

1 aluno da EJA 
I - Bloco I
1 aluno da EJA 
I - Bloco II
1 aluno da EJA 
II - Bloco I
1 aluno da EJA 
II - Bloco II

 
12 alunos da EJA I - 
Bloco I
12 alunos da EJA I - 
Bloco II
12 alunos da EJA II - 
Bloco I
12 alunos da EJA II - 
Bloco II

 
Na Etapa Municipal acontecerão as finais para todas as Categorias.
Parágrafo primeiro - As Categorias A e B, terão como proposta de atividade a Confecção de Painel 
e, na fase Municipal, serão apresentados os 44 (quarenta e quatro trabalhos finalistas, distribuídos 
da seguinte forma:

A)   Categoria A: 11 (onze) turmas de Creche e 11 (onze) turmas de Pré Escola, sendo 02 (duas) 
finalistas em cada CRE, pela Categoria A, totalizando  22 trabalhos
B)   Categoria B: 11 (onze) turmas de 1º Ano e (onze) turmas de 2º Ano, sendo 02 (duas) 
finalistas em cada CRE, pela Categoria B, totalizando 22 trabalhos

 
Parágrafo segundo: Serão premiados os 3 melhores trabalhos das turmas do segmento Creche e 
os 3 melhores trabalhos das turmas de segmento Pré Escolar, escolhidos por uma Comissão 
Julgadora composta por servidores das diferentes Coordenadorias que compõem a Subsecretaria de 
Ensino. Os critérios da seleção estão discriminados no regulamento específico para a Categoria A, 
anexo a esse edital.
Parágrafo terceiro: Serão premiados os 3 melhores trabalhos das turmas de 1º Ano e os 3 melhores 
trabalhos das turmas de 2º Ano, escolhidos por uma Comissão Julgadora composta por servidores 
das diferentes Coordenadorias que compõem a Subsecretaria de Ensino. Os critérios da seleção 
estão discriminados no regulamento específico para a Categoria B, anexo a esse edital.
 
Parágrafo quarto - Na Categoria C, cuja atividade é o QUIZ, haverá participação de 33 alunos da 
etapa municipal, sendo 11(onze) representantes do 3º Ano, 11(onze) estudantes do 4º Ano e 
11(onze) estudantes do 5º Ano. As Batalhas acontecerão por ano de escolaridade, separadamente. 
O resultado de cada uma delas indicará 3(três) vencedores, respeitando-se o critério estabelecido no 
regulamento para a Categoria que está anexo a esse edital.
Parágrafo quinto - Para a Categoria D, destinada aos alunos do 6º ao 9º Ano, serão indicados 
11(onze) estudantes finalistas de cada?ano, incluindo os alunos dos Projetos Travessia, Carioca I e 
Carioca II para cada tipo de atividade, perfazendo um total 77 (setenta e sete alunos), sendo 11 
(onze) por ano de escolaridade, sendo que para o 6º ano, estão incluídos(as) também, os(as) 
alunos(as) do 6º ano Carioca. Os (As) alunos(as) dos Projetos Travessia, Carioca I e Carioca II 
concorrerão entre seus pares.
 
Parágrafo sexto - Para a Categoria D, destinada aos alunos do 6º ao 9º Ano, serão indicados 
11(onze) estudantes finalistas de cada?ano, incluindo os alunos dos Projetos Travessia, Carioca I e 
Carioca II para cada tipo de atividade, perfazendo um total 77 (setenta e sete alunos), sendo 11 
(onze) por ano de escolaridade, sendo que para o 6º ano, estão incluídos(as) também, os(as) 
alunos(as) do 6º ano Carioca. Os (As) alunos(as) dos Projetos Travessia, Carioca I e Carioca II 
concorrerão entre seus pares.
 



Parágrafo sétimo - Os 77 (setenta e sete) estudantes que concorrem na categoria Fábrica de 
Memes (11 para cada ano de escolaridade) também terão seus trabalhos selecionados na Mostra 
Municipal por Comissão Julgadora composta por servidores das diferentes Coordenadorias que 
compõem a Subsecretaria de Ensino. Os critérios da seleção estão discriminados no regulamento 
específico para a Categoria D, concorrentes em Fábrica de Memes. Serão premiados 21(vinte e um) 
trabalhos nesta categoria, 03 (três) por cada ano de escolaridade. Os critérios de avaliação estão 
relacionados no regulamento específico para esta categoria, que se encontra anexo a este Edital.
 
Parágrafo oitavo: Os 48 (quarenta e oito) trabalhos que concorrerão pela categoria E (24 trabalhos 
da EJA I e 24 trabalhos da EJA II) também serão avaliados na Mostra Municipal por uma Comissão 
Julgadora composta por servidores das diferentes Coordenadorias que compõem a Subsecretaria de 
Ensino. Os critérios da seleção estão discriminados no regulamento específico para a Categoria E, 
concorrentes em Fotografia (EJA I, blocos I e II) e Cards Históricos (EJA II, bloco I e II). Serão 
premiados 12 trabalhos nesta categoria, sendo 06 (seis) para a EJA I (3 para o bloco I e 3 para o 
bloco II) e 06 (seis) para a EJA II (3 para o bloco I e 3 para o bloco II). Os critérios de avaliação estão 
relacionados no regulamento específico para esta categoria, que se encontra anexo a esse edital.
 
Parágrafo nono:
Durante o Festival Educacional da Independência também acontecerão apresentações artísticas e 
culturais com alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.
 
9 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios estão definidos de acordo com as categorias e atividades produzidas, tendo cada uma 
delas seu regulamento específico, que se encontram anexos a este Edital.
 
10 - PREMIAÇÃO
Serão premiados os trabalhos apresentados em todas as categorias, tendo 3 (três) vencedores por 
cada atividade, conforme quadro abaixo.
 
Categoria - 
Segmento

Atividade Premiados Premiação

A - Educação 
Infantil

Confecção 
de Painel

3 turmas da 
Creche
3 turmas da 
Pré-Escola

Kit 
Multimídia
(Laptop + 
Datashow + 
Caixa de 
som)
+ Troféu

B - 1º e 2º 
anos EF

Produção 
Textual

3 turmas do 
1º ano
3 turmas do 
2º ano

Kit 
Multimídia
(Laptop + 
Datashow + 
Caixa de 
som)
+ Troféu

C - 3º ao 5º 
ano EF

Quiz 3 alunos(as) 
do 3º ano
3 alunos(as) 
do 4º ano
3 alunos(as) 
do 5º ano

Prêmio: 
Laptop +
Medalha
 

D - 6º ao 9º 
ano EF- 
Incluindo 6º 
ano Carioca, 
Travessia e 
Carioca I e 
Carioca II

Slam de 
Poesia ou 
Fábrica de 
Memes

3 alunos(as) 
do 6º?ano / 
6º ano carioca
3 alunos(as) 
do 7º?ano
3 alunos(as)?
do 8º?ano
3 alunos(as)?
do 9º?ano
3 alunos(as) 
do Projeto 
Travessia
3 alunos(as) 
do Carioca I
3 alunos(as) 
do Carioca II

Laptop +
Medalha

E - EJA Cards 
Históricos
(EJA I Bloco 
I e II)
 
Fotografia
(EJA II 
Bloco I e II)

3 alunos(as) 
EJA I Bloco I
3 alunos(as) 
EJA I Bloco II
3 alunos(as) 
EJA II Bloco I
3 alunos(as) 
EJA II Bloco II

Laptop +
Medalha



 
Parágrafo primeiro: Os 3 selecionados em cada categoria receberão seus prêmios durante o 
Festival Educacional da Independência, a ser realizada durante o Festival da Independência, no 
dia 09/09/2022, na Cidade das Artes.
Parágrafo segundo: Nas categorias A e B as turmas participantes serão representadas, na etapa 
municipal do Festival Educacional da Independência, por seus (suas) professores (as).
Parágrafo terceiro: As 22 (vinte e duas) turmas da Categoria A e as 22 (vinte e duas) turmas da 
Categoria B, que representaram suas respectivas CRES na fase municipal do Festival Educacional 
da Independência, receberão um troféu comemorativo do Projeto Rio Capital da Independência.
Parágrafo quarto: Todos os estudantes que representaram suas respectivas CRES na fase 
municipal do Festival Educacional da Independência, nas categorias C, D e E receberão uma 
medalha comemorativa do Projeto Rio Capital da Independência.
A Multirio fará, durante toda a programação do Festival da Independência, no dia 09/09/2022, o 
registro audiovisual das atividades.
 
11 - CRONOGRAMA
 
DATA FASE

27/06/2022 Lançamento do Regulamento 
do Concurso  

29/06/2022 Reunião online com os 
professores

 
04/07/2022 a 12/08/2022

 Período de realização da Etapa 
Escolar

15/08/2022 a 02/09/2022  Período de realização da Etapa 
Regional

 
05/09/2022 e 06/09/2022

Entrega da documentação 
(Autorização de uso de 
Imagem, Video e Voz) pela 
Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE) e CREJA à 
Coordenação de Diversidade e 
Extensão Curricular (CDCEC).

09/09/2022 Fase Municipal/ Festival 
Educacional da Independência

 
 
Set a Dez 2022

 Produção literária/publicação 
do Livro comemorativo dos 200 
Anos da Independência - 
Publicação dos trabalhos 
realizados na Batalha de 
Conhecimento com 
protagonismo da Rede e 
participação de pesquisadores 
e professores envolvidos com o 
tema e com o projeto.

 
12 - PUBLICAÇÃO DO LIVRO
O livro "Narrativas Cariocas do Bicentenário da Independência do Brasil" será produzido em parceria 
com a MULTIRIO e terá como base nos trabalhos realizados na Batalha de Conhecimento com 
protagonismo da Rede, em formato de artigos e produções de pesquisadores e professores da Rede 
Municipal de Ensino envolvidos com o tema e com o projeto.
 
13 -DISPOSIÇÕES GERAIS
Eventuais atualizações ou retificações em itens desse edital, inclusive em relação ao cronograma e 
anexos, serão mencionadas em Edital e/ou Circular a serem publicadas no D.O. Rio, e 
complementarmente, nas mídias e nos canais oficiais da SME.
13.1 Os casos omissos serão resolvidos pela E/SUBE e E/SUBE/CDCEC/GPPE.


