


OBJETIVOS

- Valorizar o papel dos professores como agentes 

fundamentais no processo formativo das novas 

gerações.

- Valorizar as experiências pedagógicas bem 

sucedidas.

- Conhecer os projetos desenvolvidos nas escolas 

com a temática de educação para cidadania.

- Estimular que projetos nesta temática sejam 

desenvolvidos.



CATEGORIAS DO CONCURSO

I – Educação Infantil (CEI e Pré-Escola)

II – Ensino Fundamental I (1º ano ao 5º ano)

III – Ensino Fundamental II (6º ano ao 9 ano)

IV – Ensino Médio (1º ano ao 3º ano)



QUEM PODE PARTICIPAR?

- Professores no exercício da atividade docente

em escolas da rede pública ou privada.

- Apenas poderão ser inscritos relatos de práticas

docentes desenvolvidas de 01 de janeiro de 2018

a 20 de agosto de 2019.



QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?

- Membros da banca julgadora;

- Organizadores do concurso;

- Quaisquer terceiros a eles relacionados como

cônjuge, companheiro, ascendente ou

descendente.



INSCRIÇÃO

A inscrição do professor ocorrerá exclusivamente,

na escola que trabalha, dentro do prazo

estabelecido mediante entrega da seguinte

documentação:

I – Ficha de inscrição para o Concurso Professor

Destaque Legislativo (anexo I);

II – Autorização de uso de imagem (Anexo II);

III – Relato de prática pedagógica (Anexo IV).



BANCA DE AVALIAÇÃO

01 (um) Vereador;

01 (um) representante da Escola do Legislativo; e

01 (um) representante da Secretaria de Educação

de Gramado.



AVALIAÇÃO

I – Do mérito:

Criatividade;

Envolvimento do aluno para com a proposta do projeto;

Alcance;

Consistência pedagógica;

Relevância do projeto para a educação para cidadania;

Resultado esperado e obtido;

II – Da organização e estrutura.

O projeto foi estruturado de forma organizada.

III – Da Clareza e objetividade.

O projeto foi apresentado de forma clara e objetiva.



CRONOGRAMA

Inscrições e envio de relatos De 05 a 30 de agosto de 2019

Avaliação da banca
De 09 a 20 de setembro de 

2019

Divulgação dos resultados 01 de outubro de 2019

Sessão Solene de homenagens aos 

professores participantes e 

vencedores do concurso

11 de outubro de 2019


