
 

EDITAL Nº 20/2017 - SME 
 
 

ORIENTA E DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE 
TRABALHOS ESCRITOS QUE DESCREVAM EXPERIÊNCIAS DOCENTES DOS 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUBSTANCIANDO 
O PROJETO PROFESSOR AUTOR: FAZENDO HISTÓRIA...TROCANDO FIGURINHAS  

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA, no uso de suas 

atribuições legais, divulga o presente Edital que dispõe sobre as orientações e normas 

para submissão e seleção de trabalhos escritos que descrevam experiências docentes dos 

professores da rede pública municipal de ensino, para apresentação em formato oral, 

consubstanciando o Projeto Professor Autor: Fazendo História...Trocando Figurinhas.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Edital tem por finalidade regulamentar a participação dos professores da rede 

pública municipal de ensino no Projeto Professor Autor: Fazendo História...Trocando 

Figurinhas, como forma de proporcionar o intercâmbio de experiências docentes, 

estimulando a produção e o relato de boas práticas para o fortalecimento da cultura de 

produção autoral e criação de um importante instrumento de valorização do magistério.  

2. DOS OBJETIVOS 

O Projeto Professor Autor: Fazendo História...Trocando Figurinhas tem por objetivo geral 

reconhecer o desempenho docente comprometido com o sucesso dos educandos, criando 

uma linha editorial para socialização das práticas de sala de aula que contribuem para a 

melhoria dos indicadores educacionais. E, como objetivos específicos: a) incentivar, no 

magistério municipal de Fortaleza a cultura da produção de relatos de experiências 

docentes bem sucedidas no tocante ao desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes; b) instituir o “Salão Outubro Docente”, com realização anual, onde serão 

socializadas as experiências docentes selecionadas, por meio de apresentações orais, 

vídeos e mostras de materiais pedagógicos complementares; c) criar linha editorial com 

produção da Coleção “Magistério Municipal de Fortaleza em Destaque” para publicação 

das produções docentes selecionadas e de uma revista eletrônica que socializará práticas 

docentes do cotidiano escolar.  

3. DO PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do Projeto Professor Autor: Fazendo História...Trocando Figurinhas são os 

professores da rede pública municipal de ensino Fortaleza em efetivo exercício em sala de 



 

aula na educação infantil, ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, ou em 

exercício nas bibliotecas escolares e nos laboratórios de informática, que estejam 

desenvolvendo ação didática, considerada pela instituição escolar, fomentadora da 

melhoria da aprendizagem dos educandos.  

4. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição ocorrerá no período de 02/10/2017 a 16/10/2017, devendo ser efetivada pelo 

próprio professor-autor, por meio eletrônico, com preenchimento da Ficha de Inscrição 

disponível no Portal da SME, na Intranet (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/), Anexo 

Único deste Edital.  O trabalho escrito será de um único autor – o professor que realizou a 

experiência relatada – devendo estar de acordo com as orientações constantes dos itens 

5.1 e 5.2 deste Edital.  

5. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO  

5.1. Especificações Técnicas 

a) Título (e subtítulo, se houver): centralizado, negrito e em caixa alta; 

b) Tamanho do papel: A4; 

c) Cor da fonte: preta; 

d) Fonte: Arial; 

e) Tamanho da fonte: do título, do texto e das referências: 12; 

f) Tamanho da fonte de citações: 11; 

g) Tamanho da fonte das notas de rodapé: 10; 

h) Alinhamento do texto: justificado; 

i) Espaçamento: 1,5; 

j) Margens: esquerda e superior: 3cm; direita e inferior: 2cm 

l) Quantidade de páginas: mínimo 5 e máximo 8 (com referências bibliográficas 

inclusas). 

5.2. Orientações para a estrutura do texto 

O relato da experiência deve apresentar:  

a) Título; 

b) Introdução (apresentação, problematização, justificativa da escolha da prática); 

c) Descrição da experiência, contendo: ano/série, turma, objetivo(s), procedimentos 

metodológicos, aportes teóricos; 

d) Considerações Finais: síntese dos resultados obtidos (quantitativos e qualitativos); 

e) Referências. 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/


 

6. DO ENVIO DO TRABALHO 

Os textos deverão ser entregues pelo professor autor ou pelo diretor da escola, no seu 

respectivo Distrito de Educação, impreterivelmente, até o último dia do prazo de inscrição, 

16 de outubro do ano em curso. O trabalho escrito deve ser colocado em envelope 

tamanho A4, contendo a identificação do candidato. Esta identificação deve estar descrita 

na frente do envelope com as seguintes informações: nome completo, CPF, escola onde 

leciona, Distrito de Educação ao qual pertence, telefone para contato e e-mail. 

7. DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

Os trabalhos apresentados serão submetidos à análise e apreciação de Comissão 

Avaliadora, constituída por meio de Portaria formalizada pela SME. A referida Comissão 

será composta por dois Técnicos da SME/Sede, sendo um da Coordenadoria da 

Educação Infantil e outro da Coordenadoria de Ensino Fundamental, e três Gerentes de 

Ensino dos Distritos de Educação, indicados pelo conjunto de Coordenadores dos citados 

Distritos. Na avaliação do trabalho serão considerados os seguintes critérios: 

CRITÉRIOS PONTOS 

 Clareza da problemática 1,0 

 Relevância da prática apresentada em relação às 
prioridades do ano/série e do componente curricular, 
explicitada na justificativa constante da Introdução 

3,0 

 Adequação do(s) objetivo(s) à superação da 
problemática 

2,0 

 Demonstração do alcance dos objetivos 2,0 

 Natureza inovadora da prática 2,0 

 

O resultado final da avaliação será divulgado no Portal da SME, na Intranet 

(http://.sme.fortaleza.ce.gov.br/), no dia 24 de outubro de 2017.  

8. DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

Para os trabalhos selecionados deverá ser providenciado, pelo professor autor, um pôster em 

lona plástica ou papel glossy brilhante, tamanho 1,20m (altura) x 0,95m (largura), 

contendo: título do trabalho e subtítulo (se houver), nome do autor e destaques centrais do 

conteúdo trabalhado e metodologia desenvolvida, podendo ser ilustrado com fotos ou 

gravuras que deem maior clareza à prática. Esse pôster deve ser entregue no Distrito de 

Educação até 27 de outubro e ficará exposto no “Salão Outubro Docente”, nos dias 30 e 

31 de outubro, tempo de duração do mencionado Salão. Também serão expostos nesse 

http://.sme.fortaleza.ce.gov.br/


 

Salão os materiais didáticos utilizados no desenvolvimento das práticas, considerando-se 

especiais aqueles produzidos pelo professor autor. As práticas serão apresentadas durante 

o Salão, por meio de exposição oral, com exibição de slides digitais em que a fonte tenha, no 

mínimo, 28 de tamanho. O professor autor deve estar no local da apresentação com, pelo 

menos, 30 minutos de antecedência para o início previsto da sua sessão de exposição, que terá 

duração de até 20 minutos. A programação desenvolvida no Salão contemplará a exposição oral 

das práticas agrupadas em salas/mesas temáticas, seguida de debate.    

9. DA PREMIAÇÃO  

A premiação será a publicação de um livro contendo os textos das práticas apresentadas, 

que integrará a Coleção “Magistério Municipal de Fortaleza em Destaque”, cujos autores 

autorizarão a publicação do seu texto, pela SME, para quantas edições se fizerem 

necessárias e em qualquer número de exemplares. Os autores das publicações também 

farão jus a certificado de participação, com valor correspondente a 60 horas, que 

abrangem o tempo de estudo para fundamentação, elaboração do trabalho escrito e 

exposição. Este certificado, para os profissionais efetivos, será considerado para efeito de 

pontuação no processo de sua Progressão por Qualificação. O lançamento do livro 

ocorrerá em dezembro como culminância do ano letivo de 2017.  

10. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

DATA ATIVIDADES 

02/10/2017 
Lançamento do Projeto Professor Autor: Fazendo 
História...Trocando Figurinhas 

02/10 a 16/10/2017 Período de Inscrição  

02/10 a 16/10/2017 Entrega dos trabalhos nos Distritos de Educação 

17/10 a 19/10/2017 Avaliação e seleção dos trabalhos escritos 

20/10/2017 Divulgação do resultado da avaliação 

23/10/2017 Interposição de recursos 

24/10/2017 Divulgação do resultado final após análise dos recursos 

24/10 a 27/10/2017 Entrega do pôster nos Distritos de Educação 

30/10 e 31/10/2017 

Abertura e funcionamento do “Salão Outubro Docente” com 
Conferência Magna sobre “O Século XXI e a Escola 
Necessária” 

Apresentação dos trabalhos selecionados 

15/12/2017 
Lançamento do livro publicado com as práticas 
apresentadas. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O ato de inscrição do candidato gera a presunção absoluta de que ele conhece 

as normas estabelecidas no presente Edital e a elas adere integralmente.  



 

11.2. O descumprimento das obrigações constantes deste Edital, por parte dos 

participantes, implicará em sua eliminação imediata. 

11.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Projeto 

Professor Autor: Fazendo História... Trocando Figurinhas, constituída por 

Portaria da SME.  

 

Fortaleza, 02 de outubro de 2017.  

 

ANTONIA DALILA SALDANHA DE FREITAS 

Secretária Municipal da Educação 

  

 

  

 

 

   

  


