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EDITAL Nº 02, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

I PRÊMIO PROFESSOR INOVADOR “DESTAQUE NA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR” DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPI 2021 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 92, Parágrafo Único, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Gurupi, 

estabelece e torna público o Edital do I Prêmio PROFESSOR INOVADOR “DESTAQUE 

NA APRENDIZAGEM ESCOLAR” da Rede Municipal de Ensino de Gurupi 2021, que 

visa reconhecer, divulgar, valorizar e premiar experiências exitosas que mostram o avanço da 

aprendizagem dos estudantes, tendo como princípios normativos: 

  

NACIONAL 

Constituição Federal (CF), artigos: 205; 206 (incisos I ao VIII); 208 (incisos I ao VII e §); 

e 210 (BRASIL, 1988). 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, artigos: 2; 3 

(Incisos I ao XII); 11 (Incisos I ao VI); 12(Incisos I ao XI); dentre outros (BRASIL, 1996). 

Plano Nacional de Educação
1
 (PNE), Lei nº 13.005/2014, artigos 2º; 8º e as metas 

(BRASIL, 2014). 

Estatuto da Criança e do Adolescente
2
 (ECA), Lei nº 8.069/ 1990, artigos: 3º; 54º (Incisos 

I ao VII e §); 55 e 56 (Incisos I ao III) (BRASIL, 1990). 

Resolução CNE/CP nº 2/2017
3
, que institui e orienta a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica (BRASIL, 2017). 

MUNICIPAL 

Lei Orgânica do Município (LOM) que trata da Organização do Município e da 

Administração Pública Municipal (GURUPI, 1990). 

Lei n° 1.565, de 18 de dezembro de 2003, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino do 

Município de Gurupi, Estado do Tocantins (GURUPI, 2003). 

Lei n° 2.223, de 26 de junho de 2015, aprovou o Plano Municipal de Educação (PME), 

decênio 2015-2025 (GURUPI, 2015). 

Lei n° 2.244, de 03 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de Gurupi – TO 

(GURUPI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014 

2
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

3
 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Edital é uma inciativa da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi 

(SEMEG), que proporcionará o I PRÊMIO PROFESSOR INOVADOR “DESTAQUE 

NA APRENDIZAGEM ESCOLAR” da Rede Municipal de Ensino – Ano Base 2021, com 

a intencionalidade de reconhecer e valorizar as equipes: docentes (professores regentes) e 

equipe de Apoio à Docência (Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais e 

Coordenadores de Secretaria), o qual irá divulgar e premiar os participantes na disseminação 

de práticas educativas de sucesso e ações exitosas no processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes.  

 

 

O Prêmio Professor Inovador (PPI) é destinado aos professores da Rede Municipal 

de Ensino, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II (regular e EJA) e à equipe de 

Apoio à Docência. Será realizada a premiação dos 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria. Os 

interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição do anexo I, disponível no 

Edital, em conformidade com as datas estabelecidas no calendário/cronograma. 

 

Através do registro de experiência o professor sistematiza o conhecimento e tem a 

oportunidade de refletir sobre a própria prática. A participação dos professores da Rede 

Municipal de Ensino no Prêmio dará oportunidade de expor e divulgar interna e externamente 

suas práticas inovadoras de sala de aula, e de apoio à docência.  

 

1.1 Objetivos Específicos do Prêmio  

 

 Reconhecer as iniciativas pedagógicas de educadores no exercício da atividade 

docente e de suporte pedagógico à docência; 

 Reconhecer o trabalho dos professores da Rede Municipal de Ensino, que no 

desenvolver de suas atividades docentes contribuem, significativamente, para 

aprendizagem dos estudantes; 

 Proporcionar a troca de experiência entre os professores no que diz respeito ao 

processo de ensino/aprendizagem dos estudantes; 

 Tornar visível as experiências pedagógicas que deram certo e que sejam exemplos 

para outros professores; 

 Estimular a participação dos professores como sujeitos ativos no desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes; 

 Proporcionar uma reflexão sobre a prática pedagógica; 
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 Integrar ações educativas e difundir trocas de experiências pedagógicas praticadas 

individualmente ou em equipe, que visem à melhoria da qualidade do ensino e os 

avanços para o alcance das Metas do PNE, PEE/TO e PME; 

 Motivar e valorizar o papel dos educadores como agentes fundamentais no processo 

formativo das novas gerações; 

 Ampliar a visibilidade das experiências docentes por meio de socialização de 

práticas pedagógicas exitosas, que sejam passíveis de adoção por outros professores 

e pelo sistema de ensino; e  

 Fomentar a participação dos professores e equipes de apoio à docência como sujeitos 

ativos na implementação do PNE, PEE/TO, PME, Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC e Documento Curricular do Tocantins (DCT). 

 

2. DO PRÊMIO: PROFESSOR INOVADOR 

 

Art. 1º A SEMEG estabelece e torna público o Edital do I Prêmio PROFESSOR 

INOVADOR “DESTAQUE NA APRENDIZAGEM ESCOLAR” na Rede Municipal de 

Ensino – Ano Base 2021, mediante as regras estabelecidas neste Edital que objetiva 

reconhecer, divulgar e premiar práticas inovadoras e experiências exitosas que apresentam a 

efetiva aprendizagem dos estudantes. 

 

Art. 2º O Prêmio consiste na seleção e divulgação de práticas exitosas desenvolvidas por 

duas categorias: Categoria 1: professores que atuam na docência da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II (regular e EJA), e na Categoria 2 para a  equipe de Apoio à 

Docência, também, reconhecerá iniciativas pedagógicas exitosas – para demais servidores 

(Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Coordenadores de Secretaria e 

Professores de AEE) que atuam na escola, em consonância com os planejamentos e 

documentos oficiais: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Documento Curricular do 

Tocantins (DCT) e Regimento Interno da SEMEG. 

 

Art. 3º Categorias do Prêmio: 

 

CATEGORIAS PÚBLICO/CLASSIFICAÇÃO 

a) Categoria 1 - Docentes Classificação 

Educação Infantil 

(Creche) 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

(Pré-escola) 

1º lugar 
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2º lugar 

3º lugar 

Ensino Fundamental I e EJA 

Ciclo de Alfabetização (1º e 2º anos) 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

Ensino Fundamental I – 3º ao 5º anos 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º anos e EJA 

(6º e 7º) 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

 

(8º e 9º) 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

Professores de AEE 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

b) Categoria 2 - Apoio à Docência  

Equipe de Apoio à Docência: Coordenadores 

Pedagógicos, Orientadores Educacionais, 

Coordenadores de Secretaria.  

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

TOTAL DE PROFESSORES PREMIADOS 24 

 

3. DO RECONHECIMENTO E DA PREMIAÇÃO  

 

Art. 4º Serão premiados, em 2021, após a divulgação dos resultados finais, conforme 

descrição e considerando o calendário/cronograma das atividades: 

 

1º Lugar R$3.000,00 (três mil reais) 

2º Lugar R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

3º Lugar R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) 

Obs: A premiação será de responsabilidade da SEMEG e ocorrerá de acordo com as datas 

divulgadas. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 5º Poderão participar do I Prêmio Professor Inovador “Destaque na aprendizagem 

escolar” da Rede Municipal de Ensino de Gurupi 2021, professores regentes ou de áreas no 
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exercício da atividade docente em atividade em uma das escolas da Rede Municipal de 

Educação de Gurupi-TO que se destacam, e tenham práticas inovadoras no ano de 2021, 

pertencentes a duas categorias: Categoria 1 - professores que atuam na docência da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II (regular e EJA) e Professores AEE. Na 

Categoria 2 - equipes de Apoio à Docência (Coordenadores Pedagógicos, Orientadores 

Educacionais e Coordenadores de Secretaria) que atuam na escola. 

 

Art. 6º Para ambas as categorias e subcategorias, os participantes deverão se inscrever por 

meio de Formulário. Os candidatos deverão encaminhar o projeto desenvolvido, conforme 

calendário, ao longo do ano letivo 2021 e apresentar evidências de bons resultados, conforme 

as etapas de inscrição. 

 

§ 1º Na Categoria 2, em caso de mais de um autor nos projetos vencedores, receberá 

premiação apenas o educador que inscreveu o projeto e que foi indicado como autor principal, 

não cabendo a SEMEG a responsabilidade pela divisão de prêmios. 

 

Art. 7º Cada participante poderá concorrer em apenas uma das categorias e subcategorias 

do Prêmio apresentadas no Art. 3º deste Edital. 

 

Art. 8º O professor deverá fazer a inscrição dentro do prazo estabelecido. 

 

5. DA ENTREGA DE MATERIAIS 

 

Art. 9º A cópia teórica da prática desenvolvida em sala de aula deverá seguir o modelo 

Ficha Modelo Padrão (Anexo II), o relato, as fotos e o vídeo das práticas inscritas e 

desenvolvidas no ano de 2021 deverão ser encaminhadas, juntamente com a ficha de 

inscrição com todos os dados solicitados, seguindo o      modelo (Anexo I); 

 

5.1 Relatos, Fotos e Vídeo das Práticas Exitosas 

 

Art. 10 A descrição do trabalho desenvolvido deverá estar digitada de acordo com a Ficha 

Modelo Padrão (Anexo II). 

 

Art. 11 O relato (resumo) das práticas deverá ser digitado e estar de acordo com as normas 

da Língua Portuguesa e da ABNT, ter no mínimo 300 palavras e no máximo 600 palavras. O 

mesmo deverá ser encaminhado juntamente com a ficha de inscrição. 

Art. 12 O vídeo deverá ser sucinto e explicativo, descrevendo o desenvolvimento da prática, 

deverá ter no máximo 5 minutos. 

 

Art. 13 As fotos deverão mostrar o desenvolvimento de todo o trabalho resumidamente, 
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mínimo 10 e máximo 20 fotos. Todas as fotos deverão estar legendadas. 

 

Art. 14 TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DEVEM SER 

ENCAMINHADOS PARA O E-MAIL professorinovador@semeg.gurupi.to.gov.br 

SENDO OBSERVADO O ENVIO EM UM ÚNICO ARQUIVO COM NOME DO 

PARTICIPANTE, CATEGORIA E SUBCATEGORIA. OS PARTICIPANTES QUE 

ENCAMINHAREM ARQUIVOS SEPARADOS SERÃO DESCLASSIFICADOS DO 

PROCESSO. 

 

Paragrafo único: nos casos em que o mesmo participante (a) enviar vários e-mails para 

inscrição, será considerado apenas o último envio. 

 

6. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

Art. 15 O processo de avaliação e seleção é composto por três etapas: 

I. Recebimento dos relatos de experiências; 

II. Avaliação dos trabalhos se dará por meio de uma banca avaliadora composta por 07 (sete) 

membros, sendo a secretária municipal de Educação, o secretário executivo da Secretaria de 

Educação, e 5 (cinco) membros da Diretoria de Gestão Pedagógica da SEMEG; 

III. Divulgação dos vencedores através dos meios de comunicação em um evento específico. 

 

Art. 16 No decorrer do ano de 2021 as práticas exitosas, serão consideradas aquelas 

desenvolvidas em suas turmas e acompanhadas pelas equipes diretivas das Unidades 

Escolares, bem como, equipe da SEMEG. 

 

Art. 17 Os relatos das práticas desenvolvidas serão julgados pela banca avaliadora. 

I.  As práticas serão avaliadas seguindo os critérios do I Prêmio Professor Inovador;  

II. Havendo empate na pontuação dos relatos de experiências será utilizado o critério 

assiduidade do participante no ano letivo de 2021; 

III.  Persistindo o empate o critério a ser utilizado será o de maior idade. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 18 A seleção das experiências considerará os seguintes critérios de avaliação: 

 Desenvolveu o tema do trabalho conforme a ficha de inscrição? 

 Entregou uma cópia da prática, o relato, as fotos e o vídeo conforme orientações? 

 Apresentou clareza e objetividade ao relatar as atividades? 

 Demonstrou clareza e objetividade nos conceitos e conteúdos desenvolvidos? 

 É evidente a contribuição com a formação dos estudantes em relação aos valores 

e atitudes                voltados para a garantia dos Direitos Humanos? 

mailto:professorinovador@semeg.gurupi.to.gov.br
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 Apresentou envolvimento da família? 

§ 1º CABERÁ À COMISSÃO AVALIADORA ATESTAR A VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES INSCRITOS. SERÁ 

DIVULGADO E OBSERVADO INLOCO OS 06 (SEIS) MELHORES PROJETOS DE 

CADA CATEGORIA E SUBCATEGORIA. 

 

8. DO CALENDÁRIO 

 

Art. 19 O I PRÊMIO PROFESSOR INOVADOR de 2021, obedecerá ao seguinte 

calendário/cronograma: 

 

DATAS ATIVIDADE 

27/10/2021 Lançamento do Edital. 

08 a 19/11/2021 Inscrição com encaminhamento da cópia do projeto, relato, fotos e 
vídeos. Via e-mail professorinovador@semeg.gurupi.to.gov.br  

10/12/2021 Resultado da análise preliminar da avaliação P re l iminar  da Banca 
(Projetos, relatos, fotos e vídeos). 

13/12 a 17/12/2021 Avaliação INLOCO do desenvolvimento do Projeto. 
20/12/2021 Divulgação dos resultados das Avaliações preliminares. 

21/12/2021 Interposição de recursos.  

23/12/2021 Divulgação do resultado final.  

 

9. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

Art. 20 A formalização da inscrição no Prêmio pelo participante, implica, em caráter 

irrevogável, irretratável e gratuito: 

I. A cessão para a SEMEG dos direitos autorais sobre todas e quaisquer obra intelectual 

criada e produzida no âmbito do Prêmio, concluídas ou inacabadas, em qualquer formato ou 

suporte; 

II. A autorização de uso de nome, voz, apelido, imagem, dados escolares, profissionais ou 

bibliográficos, depoimentos e entrevistas, em todas e quaisquer ações e atividades 

relacionadas ao Prêmio, ou para fins acadêmicos, educacionais e científicos e em quaisquer 

materiais relacionados à sua implementação e divulgação, bem como de seus resultados, sem 

qualquer restrição de espaço, idioma, número de impressões, reimpressões, quantidade de 

exemplares, número de emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições, 

divulgações e veiculações. 

Art. 21 Ao se inscrever, o participante autoriza também que as entrevistas e depoimentos que 

por ventura sejam por ele concedidos à SEMEG e a terceiros contratados pela SEMEG e pelos 

parceiros em virtude do Prêmio sejam reproduzidos por estas entidades, por si ou por terceiros 

e divulgados nos materiais, suportes, mídias e meios indicados. 

 

Art. 22 A SEMEG e seus parceiros poderão ceder a terceiros os direitos de que trata o Art.  20, 

mailto:professorinovador@semeg.gurupi.to.gov.br
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de modo a permitir que as obras, os direitos sejam usados total ou parcialmente, por suas 

mantenedoras ou pelo Poder Público em qualquer de suas esferas, desde que para realização 

de ações e atividades relativas ao Prêmio. 

Art. 23 A SEMEG e os parceiros eximem-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente 

do uso indevido por terceiros, no todo ou em parte, dos projetos ou dos direitos bem como de 

quaisquer suportes, materiais, mídias e meios em que eles estejam incluídos, inclusive 

mediante sua reprodução ou divulgação, no todo ou em parte, em sítios eletrônicos, blogs, 

comunidades virtuais e sítios desta natureza. 

 

Art. 24 Caberá ao participante a responsabilidade exclusiva e integral pela autoria dos 

projetos inscritos, bem como por eventuais violações e direitos de autor decorrentes de sua 

participação no Prêmio. 

 

Art. 25 Caso venha a ser constatada cópia, parcial ou total, da prática pedagógica inscrita ou 

ainda a descrição de eventos que não tenham ocorrido o participante responsável será 

eliminado do Prêmio e o reconhecimento será revertido ao próximo da lista de classificação, 

se for o caso.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26 Caberá aos participantes a responsabilidade exclusiva e integral pelo uso de textos, 

imagens e outros recursos que acompanhem o seu trabalho. 

 

Art. 27 A documentação e o material que integrar os trabalhos enviados não serão devolvidos 

aos seus autores, cabendo a SEMEG a decisão de arquivá-los ou descartá-los.  

 

Art. 28 As decisões tomadas pela banca da SEMEG relativas à seleção final das experiências 

inscritas, assim como as decisões quanto aos casos omissos neste Edital, são definitivas, 

irrecorríveis e de inteira responsabilidade da SEMEG e da Comissão Avaliadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMANDA PEREIRA COSTA 
Secretária de Municipal de Educação 

Decreto 006/2021 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 I PRÊMIO PROFESSOR INOVADOR “DESTAQUE NA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR” DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPI 2021 

 

UNIDADE ESCOLAR: 

NOME DO PROFESSOR: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

TURMA: TÍTULO/TEMA: 

CATEGORIA: SUBCATEGORIA: 

RESUMO DA PRÁTICA (máximo 600 palavras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do professor(a) 
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ANEXO II 

 

FICHA MODELO PADRÃO DO TRABALHO 

 

I PRÊMIO PROFESSOR INOVADOR “DESTAQUE NA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR” DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPI 2021 

 

 

1 TÍTULO/TEMA 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

É o momento de se dizer qual é a relevância (pessoal, social, científica), de sua prática 

desenvolvida em sala de aula. 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

EXEMPLOS DE VERBOS: Avaliar, analisar, aplicar, apreciar, comparar, compreender, 

conhecer, considerar, crer, demonstrar, desenvolver, reconhecer, saber, usar, aceitar, 

assumir, cooperar, gostar, interessar-se por, julgar, manifestar, prever, reforçar. 

 

2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EXEMPLOS DE VERBOS: Anotar, apontar, caracterizar, calcular, coletar, determinar, 

deduzir, definir, descrever, detectar, discriminar, distinguir, dizer, desdobrar, especificar, 

aumentar, explicar, estruturar, estabelecer, escolher, elaborar, exemplificar, formular, 

agrupar, identificar, indicar, listar, planejar, preparar, relacionar, responder, representar, 

selecionar, transferir, aplicar, assimilar, classificar, contrastar, diferenciar, enunciar, 

escolher, exemplificar, formular, localizar, responder, resolver, selecionar, sintetizar. 

 

3 ETAPAS PREVISTAS 

Relatar passo-a-passo da prática envolvida e seu cronograma de desenvolvimento. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fundamentação teórica compõe-se na revisão de textos, artigos, livros pertinentes ao tema 

do trabalho. É o momento de ler, selecionar, interpretar e discutir o material da pesquisa. A 

fundamentação teórica consiste em embasar por meio das ideias de outros autores aspectos 

teóricos de sua pesquisa. 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 


