GIBIKIDS na Escola
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO PARA PROFESSORES
A Bienal de Quadrinhos, em parceria com a cidade de Pato Branco, apresenta uma
programação intensa de Histórias em Quadrinhos durante a programação da Inventum – Feira
de Ciência, Tecnologia e Inovação - uma das mais importantes feiras do sul do Brasil.
O programa GIBIKIDS na Escola será realizado em parceria com a Inventum e a Secretaria de
Educação de Pato Branco promovendo OFICINAS para professores e alunos, resultando numa
PUBLICAÇÃO e EXPOSIÇÃO dos quadrinhos produzidos.
Mas fique atento pois as HQs vão chegar primeiro nas escolas de Pato Branco, a partir de
agosto com a GIBIKIDS e a BIENAL PUBLICA!!!
Lançamento da HQ e Exposição dos trabalhos integram as atividades da programação da
Bienal de Quadrinhos de Curitiba na Inventum. Haverá uma sessão de lançamento com a
participação dos autores e também a Exposição dos trabalhos e programa GIBIKIDS na Escola.
O encontro tem a finalidade de apresentar e exercitar algumas práticas do projeto “Fazer
Histórias em Quadrinhos”.
Oficina Professores - Apresentação da metodologia “Design para Poéticas Ambientais”, na
forma de workshop, será para demonstrar o processo de criação e produção de histórias em
quadrinhos e promover a sua utilização em sala de aula como ferramenta de apoio às
abordagens pedagógicas nas atividades da escola.
1. Dos Objetivos
Realizar formação de professores sobre a Produção de HQ´s a fim de instrumentalizar o
trabalho em sala de aula, para a produção dos alunos inscritos e selecionados pela curadoria
da Bienal de Quadrinhos no programa GIBIKIDS na Escola, uma publicação com tiragem de 800
cópias.
2. Dos participantes
Para a oficina/Workshop poderão participar professores da Rede Municipal de Pato Branco, da
Rede Estadual e professores das escolas particulares do município. Podem também participar
educadores do Tempo Integral.
3. Inscrições dos Participantes
As inscrições deverão ser feitas no link especial, no site da Inventum.
A participação no Workshop é gratuita e haverá certificação para os participantes.

4. Carga Horária e conteúdo
Data: 27 de agosto de 2019 – Largo da Liberdade
Duração: 4 horas
Horário: à Tarde das 13:30 às 17:30 horas
Vagas: 60 professores por período (por ordem de inscrição)

Será abordado a Metodologia – Design para Poéticas Ambientais: Serão abordadas as
seguintes etapas: Ambientar, Roteirizar, Produzir e Colaborar.

5. Cronograma
Mês

Data
20 a 27 de agosto

Agosto
27 de agosto

Setembro

A definir
Outubro

Durante o Mês

Novembro

8 a 16 e novembro

Atividade
Período de inscrição para os Professores e
Professoras
Realização da Oficina para Professores,
ministrado por Chico Lam e Viviane Cris –
Instituto Caranguejo de Educação.
Professores estarão aptos a realizar atividades
junto aos seus alunos e alunas como
multiplicadores dos conteúdos e incentivando
a participação destes no Edital Bienal
Inventum – Gibikids na Escola e Bienal Publica
Estudantes.
Realização da Oficina com os alunos
selecionados para a Oficina de HQ´s sobre o
Município de Pato Branco
Edição da Publicação dos Alunos
Lançamento e sessão de autógrafos da Bienal
Publica Inventum.
Exposição – Gibikids na Escola - Programação
Inventum.

6. Seleção dos participantes da Publicação
A seleção dos alunos participantes da publicação dos HQ´s será publicado Regulamento
específico .
Será realizada pela Comissão da Bienal Publica e pelos membros do Instituto Caranguejo. Ao
todo participarão 15 alunos por turno.

