Sobre o Prêmio
O Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil do Município de Araquari,é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação com apoio da Prefeitura Municipal, e tem por objetivo
identificar,valorizar,reconhecer e divulgar projetos educativos de qualidade, planejados e executados
por professores nos centros de educação infantil e pré-escolas da Rede pública municipal de ensino.

Quem pode participar
O Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil do Município de Araquari é destinado aos
professores de arte, ciranda da literatura, educação física, pedagogo (professor de sala) e segundo
professor dos centros de educação infantil e pré-escola que efetivamente tenham desenvolvido
projetos educacionais no ano letivo de 2016 e ou projetos educacionais concluídos até 21 de
setembro de 2017, na rede municipal de ensino do município de Araquari.

Cronograma da primeira fase
Início das inscrições: 11 de setembro de 2017 até às 15h do dia 22 de setembro de 2017
Prazo de entregado projeto: 22 de setembro de 2017, até às 15h na secretaria de educação do
município de Araquari.

Cronograma da segunda fase
Início da entrega do portfólio: 23 de outubro.
Último prazo para entrega do portfólio: 27 de outubro, até as 16h na secretaria de educação do
município de Araquari.

Regulamento
O Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil está aberto para projetos que através de
documentação comprobatória tenham efetivamente sido aplicados e realizados nos centros de
educação infantil e escolas da rede municipal de ensino do município de Araquari. A validação do
projeto se dará por meio de registro da atividade, pelo resultado da produção e por portfólio
apresentado. É destinado somente aos professores de arte, ciranda da leitura, educação física,
pedagogo (professor de sala), segundo professor de centros de educação infantil e pré-escola que

efetivamente tenham desenvolvido projetos no ano letivo de 2016 e projetos concluídos até 21 de
setembro de 2017, na rede municipal de ensino do município de Araquari.
Cada participante ou equipe interdisciplinar poderá inscrever apenas um projeto.
Aos professores pedagogos (professor de sala) da educação infantil que habitual e efetivamente
trabalhem na mesma turma a inscrição ao Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil poderá
ser feita em conjunto, desde que exista registro do desenvolvimento do projeto, que este projeto
tenha sido desenvolvido na mesma sala e com a mesma turma e que conste da ficha de inscrição os
dados pessoais de cada participante.
Aos professores de arte, ciranda da literatura, educação física e segundo professor a inscrição ao
prêmio poderá ser feita individualmente.
Projetos interdisciplinares serão aceitos desde que tenham sido desenvolvidos e executados em
conjunto, na mesma sala e com a mesma turma, e que exista registro da concretização da proposta, e
que cada participante preencha a ficha de inscrição com os dados pessoais individualmente,
anexando-a ao projeto.
Professores inscritos em projeto interdisciplinar não poderão concorrer em projeto individual.
Caso sejam verificados projetos idênticos, a organização do prêmio, de forma soberana,
desclassificará ambos.
Ao fazer a inscrição para o Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil do Município de
Araquari e nos termos deste Regulamento, os participantes estarão automaticamente cedendo o
direito de uso de sua imagem, e cedendo o direito de uso de sua voz em filmes, jingles, vinhetas, bem
como o direito de expor, publicar, reproduzir e armazenar, em caráter gratuito sem ônus ou encargo
ou qualquer tipo de remuneração em peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal,
cartazes, faixas, outdoor, mala-direta e internet existente ou que possam ser inventadas por todo
prazo de proteção legal e sem limite de território.

Comissão de Avaliação dos Projetos
A análise e pré-seleção dos projetos inscritos serão realizadas pela comissão de avaliação constituída
por 05 a 07 membros convidados da secretaria municipal de educação,
A comissão valorizará os projetos que privilegiem e demonstrem na prática pedagógica o respeito à
construção do conhecimento dos alunos nas áreas a que se destina o prêmio,
A comissão de avaliação responsável pelos projetos selecionados para a 1ª e 2ª fase do Prêmio
Práticas Pedagógicas da Educação Infantil do Município de Araquari será soberana e independente
em suas decisões, não cabendo recurso quanto aos critérios adotados no julgamento.

Inscrições
1ª Fase
A inscrição para o Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil será feita exclusivamente no
centro de educação infantil ou escola onde o pré-escolar estiver em funcionamento, em ficha de
inscrição própria disponibilizada pela secretaria municipal de educação do município de Araquari,
responsável pela organização do prêmio.
Desta ficha constarão:
Dados pessoais;
Formação acadêmica;
Descrição do projeto;
Para a apresentação do projeto o participante do concurso deverá fazer a descrição detalhada e
digitalizada em fonte Times New Roman, título 14, texto 12, espaço simples, em modelo de
apresentação que será disponibilizado pela secretaria de educação do município de Araquari.

Projetos selecionados para a 2ª fase
Aos professores selecionados para a 2ª fase do projeto caberá apresentação do portfólio.
Na apresentação do portfólio o professor deverá apresentar documentos comprobatórios da efetiva
aplicação e realização do projeto através de recurso audiovisual de livre escolha que melhor
demonstre como foi o processo de desenvolvimento do projeto (fotos, vídeos, trabalhos realizados
pelos alunos),com boa qualidade de resolução de imagem.
A lista de professores selecionados para a 2ª fase do prêmio será divulgada pela secretaria de
educação do município de Araquari no site www.araquari.sc.gov.br

Critérios de Avaliação dos projetos
Participação efetiva do aluno no desenvolvimento do projeto,
Consistência pedagógica no desenvolvimento do projeto,
Coerência do projeto com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a Proposta
Curricular da Rede Município de Ensino de Araquari.

Premiação
Todo projeto que estiver de acordo com o regulamento do concurso terá sua prática pedagógica
publicada em caderno de atividades que será elaborado pela Secretaria de Educação do Município de
Araquari.
O prêmio contemplará apenas o projeto primeiro colocado.

O projeto primeiro colocado em cada categoria receberá um notebook como prêmio.
O CEI ou a escola onde houver o maior número de projetos premiados receberá como prêmio uma
televisão.
Todas as práticas pedagógicas que forem classificadas para a 2ª fase farão parte do caderno de
atividades elaborado e publicado pela Secretaria de Educação do Município de Araquari. Será dado
ao professor propositor todo o crédito da prática pedagógica publicada.

