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Este regulamento será compartilhado via mailing para as escolas e disponibilizado para download no site do 
projeto www.palcodosaber.com.br acessando o link inscrições Santa Cruz do Sul. 

 
PALCO DO SABER PRESENCIAL: (*) Neste ano de 2021, em virtude da pandemia do covid-19 e o período 
de suspensão das aulas nas escolas, prevemos a realização da fase classificatória para o 2º semestre 
quando presume-se que as aulas presenciais já terão retornado e com a devida aprovação do Centro de 
Operações de Emergência para a Educação Municipal (COE) de Santa Cruz do Sul. 

Adequação covid-19 - período de execução: Devido ao cenário pandêmico atual e com base nas definições 

da reunião pedagógica realizada em 24/02/2021 com representantes da coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Cruz do Sul, adiaremos o início do período de inscrições para o mês de 

junho e das etapas classificatórias presenciais nas escolas para o 2º semestre.  

(*) ADEQUAÇÃO COVID-19 – PROTOCOLOS PARA FASE NAS ESCOLAS: (Procedimentos que serão 

encaminhados para análise e aprovação do COE Municipal.) 

 Apenas em ginásios das escolas: Como a maioria das escolas possuem ginásio, a fase classificatória 

presencial de cada escola será realizada em seu ginásio, quadra ou pavilhão possibilitando em função de 

seu amplo espaço, cumprir normas e procedimentos previstos para proteção contra contagio e 

disseminação do coronavirus. 

 Distanciamento entre alunos participantes: Caso ainda necessário durante o período de execução no 

segundo semestre, a instalação dos módulos de cabines poderá ser reposicionada obedecendo maior 

distanciamento entre duplas. 

 Redução de plateia e distanciamento de assentos: A escola deverá convidar apenas a turma do 8º ano 

para assistir, uma vez que os alunos desta turma serão os próximos no ano seguinte. Dessa forma o 

número de pessoas presentes, que nas edições anteriores era em média de 150, reduzirá para no 

máximo 50 dentro de um espaço amplo como os ginásios. Além disso, as cadeiras no ginásio serão 

posicionadas respeitando distanciamento entre elas de 1,5m. 

 Uso de máscara e álcool em gel: Todos presentes na classificatória, alunos participantes, assistentes, 

professores, equipe de trabalho, exceto o apresentador durante utilização de microfone, deverão usar 

máscaras. Na porta de acesso ao ginásio, estará presente uma pessoa da equipe para aplicação de álcool 

em gel e leitura de temperatura. 

 Outras medidas preventivas poderão ser adotadas conforme orientações do Comitê Gestor de 

Enfrentamento à Pandemia. 

 
PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública do município de 
Santa Cruz do Sul. Cada escola poderá inscrever de três até oito duplas e levará uma dupla de alunos 
(vencedora de sua eliminatória) classificados para a grande final. 

A fase classificatória do Palco do Saber acontecerá nas escolas inscritas, nos meses de agosto a outubro de 
2021, conforme cronograma de datas que serão agendadas com cada escola após o encerrado o período de 
inscrições. A grande final será realizada no auditório da Unisc prevista para o mês de novembro, cuja data 
será definida e divulgada.  

  

PALCO DO SABER 2021 – Santa Cruz do Sul 

REGULAMENTO – 7ª Edição (Ensino Fundamental) 

http://www.palcodosaber.com.br/


2 

 

 

CRONOGRAMA DAS FASES 

Atividade Período Local 

Período de Inscrições das escolas 14/junho a 05/julho/2021 Via site do projeto 

Agendamento das classificatórias Julho/2021 Via contato com Escolas 

Classificatórias  Ago/Set/Out-2021 Nas Escolas 

Grande Final Novembro/2021 (dia a definir)  Auditório Unisc 

INSCRIÇÕES 
As escolas poderão inscrever-se no projeto de 14 de junho à 05 de julho/2021, acessando o link 
www.palcodosaber.com.br/inscricoes/public/entrar enviado para as escolas por e-mail e ou clicando no box 
“Santa Cruz do Sul” no site: www.palcodosaber.com.br. Cada escola receberá por e-mail seu login e senha 
para acessar o sistema, completar seu cadastro e inscrever no mínimo três e no máximo oito duplas. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Todas as escolas já foram cadastradas no sistema em edições anteriores, necessitando apenas atualizar dados 
como nome do diretor(a) e professor responsável pela eliminatória caso houver alteração. 

Dados necessários atualizar na inscrição: 

• Nome do Diretor e Professor resp. pela eliminatória (editar se houver alteração); 
• Nome completo das duplas (mínimo três e máximo oito) participantes da escola para a fase eliminatória; 
• Sugestões de datas para a eliminatória na sua escola (opcional). 
 
Depois de encerrar o período de inscrições no site, em caso de eventuais substituições de duplas, a escola 
deverá solicitar alteração com no máximo de uma semana de antecedência do dia da execução, evitando 
alterações no dia da eliminatória. 
 

Exemplo de layout de edição anterior apenas para visualização: 

    

Tela inicial do site               Telas para acessar com login e senha e cadastros 

 

QUESTÕES  
Serão aplicadas questões divididas em quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza, Linguagens e Matemática, incluindo as questões com temas transversais (Bullying; discriminação 
racial e sexual; drogadição; inclusão social; meio ambiente e sustentabilidade; sexualidade; trabalho infantil; 
entre outros) que foram inseridos dentro das áreas do conhecimento pelos próprios professores. Portanto, 
neste ano utilizaremos as perguntas inseridas no sistema na edição anterior. Ou seja, nesta edição não há 
necessidade de inserir novas questões. 

VALIDAÇÃO DAS QUESTÕES 
As questões existentes no banco de dados já foram revisadas e validadas por um grupo de professores 
integrantes do Comitê Pedagógico na edição anterior, que revisou e verificou critérios de coerência entre 
conteúdos e respostas. 
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FASE ELIMINATÓRIA (NA ESCOLA) 

As escolas das redes municipal e estadual de Santa Cruz do Sul, inscritas no evento, realizarão as 
classificatórias no seu próprio ginásio ou pavilhão de terceiros, conforme cronograma de datas elaborado e 
divulgado pela organização. 

O cronograma com as datas das eliminatórias será agendado no período de 02/08 a 31/10/2021 em dias e 
turno letivo, de segunda a sexta e composto inicialmente com base nas sugestões de datas informadas pelas 
escolas no formulário de inscrição. Em caso de conflito de datas sugeridas, terá prioridade a escola que 
finalizar sua inscrição primeiro. A escola será contatada para confirmação de sua data.  

A eliminatória na escola acontecerá durante o turno de aula do 9º ano, com início previsto às 09h (se turno 
da manhã) e 14h (se turno da tarde). A equipe de produção estará na escola uma hora antes do início, para 
instalar e organizar a estrutura de execução do Palco do Saber. 

No dia da eliminatória, a escola deverá disponibilizar seu ginásio ou pavilhões para dinamização do evento 
que comporte a instalação das cabines de identificação para as duplas, espaço para dois telões, mesas e 
cadeiras para os trabalhos da equipe organizadora, espaço e cadeiras para os alunos que irão assistir, bem 
como a presença e acompanhamento do diretor ou vice e dos professores responsáveis. 

As escolas que não dispõem de espaço adequado como ginásio, sugere-se que utilizem espaços comunitários 
próximos. 

Toda a estrutura de cabines, sonorização, projetores telões, serão providenciados pelo projeto. A escola 
precisa apenas providenciar o local, algumas mesas e cadeiras.  

Fica a critério da escola a inclusão, no evento, de uma apresentação artística, porém com duração máxima 
de 10 (dez) minutos. 

VALIDAÇÃO DA ELIMINATÓRIA – COMITÊ PEDAGÓGICO 

Para validar as eliminatórias nas escolas, além da participação de um apresentador representante da Gazeta, 
é necessária a presença e formação de um comitê pedagógico, sendo este assim constituído: 

 Dois integrantes da comissão pedagógica do projeto; 

 Um representante da equipe diretiva, supervisão ou orientação que tenha conhecimento do 
regulamento. Este profissional deverá ser definido pela escola e estar presente para iniciarmos a 
eliminatória em sua escola.  

O Comitê Pedagógico é soberano e a ele compete a decisão de validar ou anular perguntas aplicadas que 
possam gerar dúvida em sua formulação, alternativa de resposta correta equivocada ou contestações por 
parte de educadores e ou alunos que venham a acontecer nas eliminatórias. Não serão admitidas 
contestações de inconformidade após anunciada a dupla vencedora da eliminatória. 

Importante que haja a presença de um professor de cada área do conhecimento durante a execução da 
eliminatória na escola. 

PLATEIA – Excepcionalmente neste ano devido aos cuidados necessários em relação a pandemia do covid-19 
e visando reduzir aglomerações, além das turmas do 9º ano, podem assistir as turmas do 8º ano, uma vez 
que na próxima edição serão eles que estarão participando. Necessária também respeitar o distanciamento 
entre os assentos na plateia. Esta redução de plateia poderá ser revista caso haja uma melhora na situação 
vigente no início do período das classificatórias nas escolas e com a devida aprovação do comitê de 
enfrentamento a pandemia. 
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FORMATO DE EXECUÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS 

Para iniciar, as duplas deverão estar vestidas com o colete com logomarca do evento (colete retornável que 
será entregue por integrante da equipe do Palco do Saber momentos antes de iniciar a eliminatória na escola) 
e identificadas com o nome do aluno em crachá (que deverá ser confeccionado pela escola conforme o 
modelo que será enviado por e-mail). 

As duplas serão chamadas por ordem de inscrição para se posicionarem nos painéis que estarão instalados 
no local da realização da eliminatória na escola. 

Todas as duplas responderão a mesma pergunta sorteada de forma simultânea. Da mesma forma, todas as 
duplas responderão 04 (quatro) questões de cada área do conhecimento, totalizando 16 (dezesseis) 
questões. 

Portanto, serão quatro baterias com quatro questões das áreas. A ordem de baterias por área do 
conhecimento é: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. 

Cada pergunta será sorteada através do número de código atribuído a ela pelo banco de dados e projetada 
em telão com seu enunciado e suas quatro alternativas de resposta para as duplas acompanharem. O 
apresentador realiza pausadamente a leitura da questão sorteada e das quatro opções de respostas e inicia 
a contagem de tempo para as respostas. 

As duplas terão 20 (vinte) segundos para responder a pergunta, escolhendo a alternativa A, B, C ou D; quem 
acertar somará 10 (dez) pontos; quem errar, não perderá pontos. Nas questões de matemática as duplas 
terão 40 (quarenta) segundos para responder. 

Para indicar a resposta, as duplas escolherão uma das placas com as respectivas letras A, B, C ou D. Cada 
dupla terá quatro placas em seu painel de posicionamento. 

As duplas escolhem a letra da resposta e colocam em local específico dentro do tempo e antes de soar o 
alarme de tempo esgotado. 

Ao final da quarta rodada, ou seja, depois de aplicadas todas as quatro áreas do conhecimento, se houver 
empate, as duplas que estiverem nesta condição deverão participar de uma nova rodada com pergunta da 
área do conhecimento que será sorteada. 

Havendo novo empate, sorteia-se novamente e assim sucessivamente até que haja uma dupla vencedora. 
Será vencedora a dupla que obtiver mais pontos ao final das rodadas com as perguntas sorteadas. As rodadas 
de desempate iniciam com pontuação zerada e, ao final do desempate, acrescentam-se 10 pontos para a 
dupla vencedora na pontuação final principal. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PONTUAÇÃO E APURAÇÃO 

As respostas das duplas de cada pergunta serão registradas por um operador em software de pontuação 
eletrônica instantânea que será projetada em outra tela para visualização. Além deste sistema eletrônico, os 
registros também serão apontados em planilha manual por um integrante do comitê pedagógico como forma 
de garantir a apuração em caso de queda de energia elétrica ou pane no sistema eletrônico. 
 
PREMIAÇÃO 

Nas eliminatórias, as duplas vencedoras recebem medalhas. 
Na grande final, serão premiadas as três primeiras duplas que obtiverem mais pontos, professor e escola da 
dupla campeã.  
 
GRANDE FINAL 

A final acontecerá no mês de novembro no auditório da Unisc, cuja confirmação e seu regulamento enviado 
por e-mail durante as eliminatórias nas escolas. 
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COMITÊ PEDAGÓGICO 

Formado por Coordenadores e Professores representantes da Secretaria Municipal de Educação (SEE), 6ª 
CRE e da Unisc Conexão-Escola: 

 Daiane Cristina Rech - 6ª CRE 

 Elemir João Polese - Secom 

 Eliane Schmidt - SEE 

 Erion Lara – Unisc Conexão-Escola 

 Graziela Maria Lazzari – 6ª CRE 

 Joice Gassen – 6ª CRE 

 Lígia Maria Hoppe - SEE 

 Magda Mozzaquatro Rigue - SEE 

 Mara Nubia Sandim – SEE 

 Maria Liege Ribeiro Barbosa – SEE  

 Nilva Lange Kappel – SEE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO LOGÍSTICA 

 Edson Marques – Gazeta 

 

CONTATOS EM CASO DE DÚVIDAS 

Dúvidas referente às questões pedagógicas do Palco do Saber: 

Escolas Municipais: – Eliane Schmidt, Lígia Hoppe, Mara Nubia Sandim, Maria Liege Ribeiro Barbosa, Magda 
Mozzaquatro Rigue, Nilva Lange Kappel da SEE - Fone: (51) 3715-2446 

Escolas Estaduais - Daiane Cristina Rech, Graziela Maria Lazzari, Joice Gassen da 6ª CRE - Fone: (51) 3713-
9450 

Dúvidas referente ao sistema de cadastramento no site: 

Acesse vídeo explicativo no site. 

Edson Marques – (51) 3715-7827 – 99972.7142 

Dúvidas referente à etapa escolar e final (execução): 

Edson Marques – Gazeta – (51) 99972 7142 

 

Palco do Saber  

Iniciativa: Fundação Gazeta – Jornalista Francisco José Frantz 

Suporte Pedagógico: Secretaria Municipal de Educação, 6ª CRE e Unisc Conexão-Escola 

Apoio: Universidade de Santa Cruz do Sul 

Realização: Gazeta Grupo de Comunicações 

Patrocínio: Município de Santa Cruz do Sul 
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