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Edital nº 02/2018
“Se não exerço a liberdade, a autoridade, a
ética, não posso ensinar o que não sei. É
concretamente respeitando o direito do
aluno de indagar, de duvidar, de criticar,
que falo desses direitos” (FREIRE,
1999:107).

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Itaú de Minas, no uso de suas
atribuições legais, observadas as disposições contidas neste Edital, bem como as normas
estabelecidas na Lei 937, de 12 de junho de 2015, e noDecreto nº1232, de 16 de outubro de
2017, que regulamenta as diretrizes para a concessão e pagamento de despesas aos
participantes de servidores públicos municipais em cursos e programas de formação, torna
públicas as normas de seleção de práticas pedagógicas desenvolvidas na rede pública
municipal de ensino para o Prêmio “Escola Acolhedora,Aprendizagem Efetiva e Afetiva”.
1. DO OBJETIVO
O processo de seleção para o Prêmio Práticas Pedagógicas “Escola
Acolhedora,Aprendizagem Efetiva e Afetiva”tem como objetivo selecionar professores,
buscando a ampliação de perspectivas da atuação profissional e melhoria nas práticas
educacionais, apoiar práticas pedagógicas e de gestão escolar preocupadas com a
valorização da aprendizagem, como estratégia para erradicação da exclusão, com
processos de acolhimento e valorização das características individuais dos discentes.
2. DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
As Práticas Pedagógicas são experiências concretas de aprendizagem desenvolvidas com
os alunos da rede municipal de ensino, com registro de etapas, método e avaliação, que
visam a melhoria da educação pública.

3. DA INSCRIÇÃO
O prêmio tem abrangência municipal e é destinado a professores, especialistas e
representantes da gestão escolar, nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental
Séries Iniciais e Ensino Fundamental Séries Finais.
3.1 O candidato deve realizar sua inscrição enviando um portfólio de registro de sua prática
pedagógica para o endereço eletrônico abaixo, até o dia 30 de novembro de 2018, com
pedido de confirmação de recebimento.
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3.2As práticas pedagógicas inscritas deverão ser referentes ao ano corrente do edital.
3.3 O modelo do portfólio a ser enviado no ato da inscrição se encontra no anexo do
presente edital.
3.3 O candidato poderá se inscrever em no máximo, duas (2) práticas pedagógicas.
4. DA SELEÇÃO
4.1 A seleção das práticas pedagógicas dar-se-á em três níveis diferentes, com uma prática
pedagógica em cada nível:
I – Educação Infantil
II – Educação Fundamental Séries Iniciais
III – Educação Fundamental Séries Finais
4.2A seleção será feita por uma equipe composta por três professores especialistas, sem
vínculo com a rede municipal de ensino de Itaú de Minas.
4. 3 Os critérios de classificação das práticas pedagógicas serão:
Aspectos avaliativos

Total de pontos

Domínio da norma padrão da língua portuguesa

Até 3 pontos

Conteúdo e organização das informações

Até 3 pontos

Criatividade

Até 5 pontos

Desenvolvimento

Até4 pontos

Avaliação e registro

Até 5 pontos

4.4 As práticas pedagógicas serão classificadas em ordem decrescente da nota recebida
seguindo os critérios de correção.
4.5 Em caso de empate, a equipe da Secretaria Municipal de Educação se responsabilizará
de fazer o desempate, utilizando o critério do candidato com mais anos de trabalho na rede
municipal de ensino.
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado deverá ser divulgado nas escolas públicas municipais, constando apenas o
nome e o professor responsável pela prática pedagógica vencedora, os demais resultados
poderão ser solicitados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
6. DA PREMIAÇÃO
A premiação consistirá na participação do professor responsável pela prática pedagógica em
evento pedagógico de caráter nacional/internacional com todas as despesas custeadas pela
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
7. DO CALENDÁRIO
Inscrições: até dia 30 de novembro de 2018.
Divulgação do resultado: abril de 2019.

Itaú de Minas, 12 de junho de 2018
Danielle Gonçalves Medici dos Santos
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

ANEXO I
MODELO DE PORTFÓLIO
Segue abaixo relacionado modelo de portfólio a ser enviado como inscrição de uma prática
pedagógica no Prêmio Práticas Pedagógicas “Escola Acolhedora, Aprendizagem Efetiva e
Afetiva”
1.

TEMA (aqui

você

vai

dar

um

nome

a

sua

aula,

relacionado

a

seu

conteúdo)
2. OBJETIVOS (o que você pretendeu alcançar com essa prática)
3. CONTEÚDOS (o conteúdo programático ligado ao planejamento escolar)
4. DURAÇÃO (Tempo de duração das atividades)
5. RECURSOS (quais materiais você utilizou para realizar a aula)
6. METODOLOGIA (como foi realizado, passo a passo).
7. AVALIAÇÃO (Método de avaliação e apuração de resultados)
ANEXOS
(Tabelas, gráficos, textos, imagens, áudios, cenas... que comprovem a realização da prática
pedagógica.)

