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I CONCURSO MUNICIPAL DE PROJETOS PEDAGÓGICOS –  

PROFESSOR EXCELÊNCIA 

 

REGULAMENTO 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O I Concurso Municipal de Projetos Pedagógicos é uma ação da Prefeitura Municipal 

de Mamborê, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Mamborê, que visa 

a valorização e o reconhecimento do trabalho docente nas unidades de ensino da 

rede pública municipal.  

A equipe organizadora do Concurso de Projetos 2019 é composta pela Equipe 

Pedagógica Municipal de Mamborê e Secretária Municipal de Educação, a qual é 

mediadora de quaisquer dúvidas e recomendações, exceto na avaliação e 

classificação dos projetos.  

 

2. OBJETIVO  

 

Incentivar a atuação dos profissionais da educação em práticas pedagógicas que 

contribuem efetivamente para o desenvolvimento dos educandos em todos os 

aspectos, oportunizando o reconhecimento e a disseminação de ideias inovadoras 

entre toda a rede municipal de ensino.  

 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

Poderão participar os professores em exercício durante o período de execução do 

projeto, lotados nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil 

de Mamborê, que atuam na Educação Infantil e/ou no Ensino Fundamental, tanto na  
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modalidade regular, quanto na Educação Especial, na Educação de Jovens e 

Adultos.  

 

4. INSCRIÇÃO  

4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 01 a 15 de 

outubro de 2019.  

4.2 A inscrição dever ser on-line através do site da Secretaria Municipal de educação 

no endereço https://www.smemambore.com/concurso-professor-excelencia  

4.3 Para efetivação da inscrição deverá ser preenchido todos os campos obrigatórios 

e anexado o projeto em formato PDF.  

4.4 Cada professor poderá inscrever apenas um projeto, sendo desenvolvido 

durante o ano letivo de 2019.  

4.5 Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente a Prefeitura Municipal 

de Mamborê por meio da Secretaria Municipal de Educação a utilizar, publicar e 

reproduzir o conteúdo, respeitando alunos e professores envolvidos.  

4.6 Ao utilizar anexos com fotos e/ou vídeos de alunos o autor do projeto autoriza e 

se compromete pela divulgação de todo o conteúdo por ele inscrito, sendo que a 

autorização pelas famílias dos alunos será de responsabilidade do autor e deverá 

estar anexada ao projeto, sem as quais o projeto será desclassificado.  

4.7 O projeto, mesmo que desenvolvido em grupo, deverá ser inscrito no nome de 

apenas um responsável. Os nomes de todos os envolvidos devem constar na capa 

do projeto, porém o primeiro deles deverá ser o do(a) professor(a) responsável, o 

qual conste na inscrição.  
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4.8 A premiação será feita ao professor responsável, constante na inscrição 

realizada. No caso de projeto coletivo, a comissão organizadora do concurso não se 

responsabiliza pela divisão do prêmio entre os  integrantes do grupo.  

 

5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

5.1 Os temas abordados nos projetos são de livre escolha do professor, sendo 

adequados ao nível e modalidade de ensino a que se refere.  

5.2 Na estrutura do texto que descreve o projeto deverão ser observados os 

seguintes critérios:  

a) Fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples entre linhas, em no mínimo 3 

(três) e no máximo 7 (sete) laudas numeradas, sendo que a capa e anexos não são 

contados.  

b) Capa contendo o nome da Instituição de Ensino, Título do projeto, Nome(s) do(s) 

professor(es) participante(s), Turma, local e data.  

c) Descrição dos seguintes itens:  

 

com o público-alvo 

atingido);  

bibliografia existente, lembrando também de documentos que norteiam a educação 

básica como BNCC e Diretrizes Curriculares);  

ivos Específicos;  
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que fique claro como o trabalho aconteceu);  

 

 

aso julgue interessante serem 

visualizadas pela comissão avaliadora; Imagens, em fotos ou vídeos; Autorização 

para o uso de imagens dos alunos entre outros que o autor considerar necessários).  

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

6.1 Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com os seguintes 

critérios:  

(Máximo 3,0 pontos): Avaliação da estrutura do texto, em 

concordância com o exposto no item 5.2 deste regulamento.  

(Máximo 3,0 pontos)  

(Máximo 3,0 pontos)  

(Máximo 1,0 

ponto)  

 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS  
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7.1 A classificação dos projetos será feita por uma Comissão Julgadora, composta 

por profissionais da área da Educação. Essa equipe será convidada pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

7.2 O julgamento terá como base os critérios deste regulamento.  

7.3 Em caso de empate, ficará a critério da comissão julgadora proceder para que 

haja o desempate.  

7.4 As decisões tomadas pela Comissão Julgadora não serão passíveis de 

quaisquer recursos.  

 

8. PREMIAÇÃO  

 

8.1 A solenidade de premiação dos projetos vencedores acontecerá durante as 

comemorações alusivas ao Dia do Professor, a realizar-se em dia e local a ser 

informado.  

 

8.2 Serão premiados os autores de projetos nas modalidades: 

 Creche; 

 Pré-escola; 

 1º ao 3º ano; 

 4º e 5º ano; 

 Educação especial; 

 Coordenação pedagógica. 

8.3 Durante a solenidade de premiação haverá o sorteio de um prêmio entre as 

instituições de ensino participantes. O sorteio será feito pelo número de inscrição 

dos professores no concurso, sendo que a premiação será destinada à instituição à 

qual represente a inscrição sorteada.  
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

9.1 A participação no concurso implica no conhecimento e aceitação, pelo 

concorrente, de todas as disposições deste regulamento.  

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.  

 

 

 

Mamborê, 08 de maio de 2019.  

 

 
_________________________________  
Maria Thereza Pereira Murback 
Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 045/2019 
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