
 
 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO – GESTOR 

 

Preparamos um arquivo para você usar como rascunho na preparação do seu 

projeto.  

Conforme Regulamento do Prêmio Educador Nota 10 – 2020, as inscrições 

deverão ser feitas online pelo site http://www.premioeducadornota10.org. Os 

participantes deverão preencher a ficha de inscrição com todos os dados para 

sua identificação pessoal e profissional. Só serão aceitos projetos submetidos 

pela plataforma que está acessível no site do Prêmio. 

 

5. Descritivo do Projeto 

● Justificativa (motivos para a realização do projeto, breve histórico da escola,  

● contexto em que está inserida, perfil da comunidade atendida) -  (4000 

caracteres) (*) 

● Objetivos / Expectativas de alcance (em ordem de importância - do geral para 

o específico - os avanços buscados pela equipe escolar e os objetivos para 

cada um dos envolvidos: diretor(a), coordenador(a) pedagógico(a), 

professores(as), estudantes, pais e responsáveis); (4000 caracteres) (*) 

● Conteúdos abordados (os principais conteúdos trabalhados no projeto para 

atingir os objetivos propostos e sua relação com o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar); (3000 caracteres) (*) 

● Metodologia (o relato do passo a passo das ações propostas, destacando a 

articulação entre elas, descrevendo os recursos humanos e os materiais 

utilizados, as condições de aprendizagem em cada etapa e mencionando as 

ferramentas tecnológicas e os materiais pedagógicos com recursos de 

acessibilidade disponibilizados); (4000 caracteres) (*) 

● Participantes envolvidos (descreva qual(is) estratégia(s) desenvolvida(s) 

para garantir a participação de todas as pessoas da comunidade escolar com 

deficiência ou mobilidade reduzida em igualdade de condições dentro dos 

espaços utilizados no projeto. Caso tenha funcionários com algum tipo de 

deficiência, descreva qual ação foi realizada para incluí-lo nas ações 

propostas do projeto obs); (2000 caracteres) (*) 

● Relação com o entorno (explicite de que forma o proejto desenvolvido se 

relaciona com o território, os equipamentos, ações e políticas existentes e 

com as organizações sociais; (3000 caracteres) (*) 

● Evidências das aprendizagens, de cada um dos atores/sujeitos alcançados 

com o projeto e impactos na revisão do Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar; (2000 caracteres) (*) 

https://premioeducadornota10.org/regulamento-do-premio-educador-nota-10-2020/


 
 

● Avaliação (descreva os avanços conquistados e a descrição dos 

instrumentos utilizados para o acompanhamento dos progressos, o trabalho 

pedagógico realizado com a equipe escolar e o desempenho de cada um, e 

o que poderia ser aperfeiçoado); 3000 caracteres (*) 

● Autoavaliação (descreva sua própria conduta ao longo do projeto inscrito, 

incluindo compromisso profissional e investimento em autoformação); (2000 

caracteres) (*) 


