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REGULAMENTO 

7.º PRÊMIO AÇÃO DESTAQUE – SEFE/2017 

CAPÍTULO I – DO PRÊMIO 

Art. 1.º                           O Prêmio Ação Destaque é proposto pelo Sefe – Sistema Educacional Família 

e Escola – e tem como objetivos incentivar, identificar, valorizar, divulgar e promover o 

compartilhamento de experiências educativas de qualidade, planejadas e 

desenvolvidas por professores, diretores e/ou coordenadores pedagógicos e equipes de 

ensino das Secretarias Municipais de Educação de diversas regiões brasileiras, por meio 

da utilização dos recursos que compõem o Sefe, implantados na rede municipal de 

ensino no ano de 2017.  

Parágrafo único. Para participar o professor e/ou gestor deverá apresentar 

a sua experiência educativa relacionada aos recursos disponibilizados pelo Sefe 

(materiais didáticos e formação) em forma de trabalho escrito. 

CAPÍTULO II – CATEGORIAS 

Art. 2.º   Cada profissional poderá inscrever o próprio trabalho em apenas uma categoria, 

a escolher:  

CATEGORIA 1 – AÇÕES COM OS FAMILIARES – Coleção Entrelinhas para familiares 

e/ou Coleção Família e Escola e/ou Encontro com Familiares 

CATEGORIA 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL – Coleção Primeira Infância +0 e Coleção 

Entrelinhas (Infantil 1, 2 e 3)  

CATEGORIA 3 – EDUCAÇÃO INFANTIL – Coleção Entrelinhas (Infantil 4 e 5)  

CATEGORIA 4 – ENSINO FUNDAMENTAL – 1.º ao 3.º ano – Coleção Caminhos; 

Coleção Caminhos e Vivências; Coleção Caminhos para o Letramento 

CATEGORIA 5 – ENSINO FUNDAMENTAL – 4.º e 5.º anos – Coleção Caminhos; 

Coleção Caminhos e Vivências 

CATEGORIA 6 – ENSINO FUNDAMENTAL – ARTE – 1.º ao 5.º ano – Coleção 

Caminhos ou Coleção Caminhos e Vivências e 6.º ao 9.º ano - Coleção Trilhas  

CATEGORIA 7 – EDUCAÇÃO FÍSICA – 1.º ao 5.º ano – Coleção Caminhos; Coleção 

Caminhos e Vivências 
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CATEGORIA 8 – ENSINO FUNDAMENTAL – 6.º ao 9.º ano – Coleção Trilhas 

CATEGORIA 9 – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS – Coleção Joy (1.º ao 5.º ano) e 

Coleção Trilhas (6.º ao 9.º ano) 

CATEGORIA 10 – GESTÃO ESCOLAR 

CATEGORIA 11 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Coleção Meu Ambiente (desenvolvida 

pela Fundação O Boticário de proteção à natureza em parceria com o Sefe) 

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO 

Art. 3.º  O participante deverá imprimir a ficha de inscrição, preenchê-la com os dados 

solicitados e enviá-la juntamente com o trabalho escrito para o seguinte endereço: 

Sefe – Sistema Educacional Família e Escola 

A/C: Departamento Pedagógico – Ação Destaque 

Rua Máximo João Kopp, 167, Santa Cândida 

CEP 82630-492     Curitiba/PR 

Art. 4.º O período de inscrição dos trabalhos é de 25 de agosto a 22 de setembro 

de 2017, valendo a data de postagem no correio. Não serão aceitas inscrições de 

trabalhos postados após essa data.  

Art. 5.º  Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho que relate a sua 

experiência, realizada e concluída entre o período de fevereiro de 2017 até novembro 

de 2017.  

Art. 6.º O trabalho, mesmo que desenvolvido em grupo, deve ser inscrito em nome de 

apenas um profissional, que será o responsável. No caso de experiências coletivas, 

devem ser mencionados os demais participantes. 

Parágrafo único. O Sefe premiará somente o profissional em nome do qual o 

trabalho foi inscrito, e não se responsabiliza pela divisão do prêmio entre os 

demais integrantes do grupo.  
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CAPÍTULO IV – DO TRABALHO 

CATEGORIA 1 – AÇÕES COM OS FAMILIARES 

Art. 7.º O trabalho deve ser digitado em fonte Tahoma, corpo 12 (doze), espaço simples 

em, no máximo, 10 (dez) páginas numeradas, sem considerar capa, anexos e 

referências. 

Art. 8.º O trabalho deve ser o relato de uma experiência desenvolvida (e/ou em 

desenvolvimento) com os familiares das crianças/estudantes com base na metodologia 

de formação e coleções destinadas às famílias, dentro da proposta do Sefe. Deve 

conter: 

 capa e ficha de inscrição; 

 justificativa (explicitar os motivos para a realização do trabalho e a 

relevância deste no contexto educacional);  

 objetivos (registrar o que se pretende desenvolver junto aos profissionais 

da instituição de ensino, alunos e familiares para consolidar a relação 

família-escola);  

 metodologia (descrever o passo a passo de como o trabalho foi planejado 

e/ou desenvolvido, destacando ações e relações com os encontros de 

familiares e os materiais do Sefe – coleções Entrelinhas para familiares, 

Família & Escola e/ou Encontro com Familiares, incluindo referencial 

teórico);  

 resultados esperados/alcançados (registrá-los com base nos seguintes 

itens: objetivos do trabalho, desenvolvimento das ações planejadas, 

participação dos familiares na escola e reflexo no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos alunos); 

 referências; 

 anexos (fotos, vídeos e/ou outros que demonstrem a realização das 

etapas descritas no trabalho). 

CATEGORIAS 2 A 9 

Art. 9.º O trabalho deve ser digitado em fonte Tahoma, corpo 12 (doze), espaço simples 

em, no máximo, 10 (dez) páginas numeradas, sem considerar capa, anexos e 

referências. 

Art. 10 O trabalho deve ser o relato de uma experiência desenvolvida (e/ou em 

desenvolvimento) com os alunos em turmas regulares, multisseriadas, escola do campo 

ou classes especiais. Deve conter: 
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 capa e ficha de inscrição; 

 justificativa (explicitar os motivos para a realização do trabalho e a 

relevância deste no contexto educacional);  

 objetivos (registrar o que se pretende que os alunos desenvolvam com o 

trabalho);  

 metodologia (descrever o passo a passo de como o trabalho foi planejado 

e/ou desenvolvido, destacando ações e relações com os cursos de 

formação e os recursos do Sefe, incluindo referencial teórico);  

 resultados esperados/alcançados (registrá-los com base nos seguintes 

itens: objetivos do trabalho, desenvolvimento das ações planejadas e 

impacto no processo de aprendizagem dos alunos); 

 referências; 

 anexos (fotos, vídeos e/ou outros que demonstrem a realização das 

etapas descritas no trabalho). 

Observação: Os relatos de experiência dos componentes ARTE E INGLÊS (6º ao 9º) 

deverão ser inscritos na categoria específica: Arte - categoria 6 e Inglês- categoria 9. 

CATEGORIA 10 – GESTÃO ESCOLAR 

Art. 11  O trabalho deve ser digitado em fonte Tahoma, corpo 12 (doze), espaço simples 

em, no máximo, 10 (dez) páginas numeradas, sem considerar capa e anexos. 

Art. 12 O trabalho deve ser o relato de uma experiência desenvolvida (e/ou em 

desenvolvimento) pela equipe pedagógico-administrativa da instituição ou pela equipe 

de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Deve conter: 

 capa e ficha de inscrição; 

 justificativa (explicitar os motivos para a realização do trabalho, a 

relevância deste no contexto local, um breve histórico da escola, o 

contexto em que está inserida e o perfil da comunidade atendida); 

 objetivos (registrar os objetivos do trabalho, construídos por meio de um 

diagnóstico preciso sobre a realidade da escola; devem contemplar os 

avanços buscados pela equipe escolar); 

 metodologia (descrever as ações propostas passo a passo, o cronograma 

para essas ações, os recursos utilizados, os sujeitos da comunidade 

escolar envolvidos e a articulação entre elas destacando as ações e a 

relação destas com os cursos de formação e os recursos do Sefe, 

incluindo referencial teórico); 

 resultados esperados/alcançados (registrá-los com base nos seguintes 

itens: objetivos propostos e ações desenvolvidas a fim de evidenciar a 
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interferência do trabalho na realidade da escola para a melhoria das 

condições efetivas de aprendizagem); 

 referências; 

 anexos (fotos e vídeos e outros que demonstrem a realização das etapas 

descritas no trabalho). 

 

Observação: O gestor que optar por realizar um trabalho com foco na relação 

família-escola deverá inscrevê-lo na categoria 1. 

CATEGORIA 11 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 13  O trabalho deve ser digitado em fonte Tahoma, corpo 12 (doze), espaço simples 

em, no máximo, 10 (dez) páginas numeradas, sem considerar capa e anexos. 

Art. 14 O trabalho deve ser o relato de uma experiência desenvolvida (e/ou em 

desenvolvimento) pelos profissionais do 1.º ao 3.º ano a partir da utilização da Coleção 

Meu Ambiente. Deve conter: 

 capa e ficha de inscrição; 

 justificativa (explicitar os motivos para a realização do trabalho e a 

relevância deste no contexto educacional);  

 objetivos (registrar o que se pretende que os alunos desenvolvam com o 

trabalho);  

 metodologia (descrever o passo a passo de como o trabalho foi planejado 

e/ou desenvolvido, destacando ações e relações com a Coleção Meu 

Ambiente, incluindo referencial teórico);  

 resultados esperados/alcançados (registrá-los com base nos seguintes 

itens: objetivos do trabalho, desenvolvimento das ações planejadas e 

impacto no processo de aprendizagem dos alunos.); 

 referências; 

 anexos (fotos, vídeos e/ou outros que demonstrem a realização das 

etapas descritas no trabalho). 

 

CAPÍTULO V – DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

Art. 15 Serão selecionados os trabalhos que tenham relação direta com os materiais 

didáticos e paradidáticos do Sefe e a respectiva formação continuada, conforme 

categorias descritas no artigo 2.º     e     critérios descritos no capítulo V, além de ter coerência 

entre os objetivos, as ações desenvolvidas e os resultados alcançados. Será 

considerada, ainda, a pertinência do conteúdo em relação ao currículo escolar e às 
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necessidades de aprendizagem dos alunos, bem como o alcance dos resultados do 

trabalho. 

Art. 16 Serão desclassificados os trabalhos que não evidenciarem relação 

direta com os materiais didáticos e paradidáticos e as formações do Sefe. 

Art. 17 Os trabalhos serão avaliados por uma equipe de pareceristas (assessores 

pedagógicos do Sefe e/ou autores dos materiais didáticos). 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Explicita a relação com os materiais e/ou 

formações do Sefe 

2,0 

Elementos pré-textuais e pós-textuais 

(capa, ficha de inscrição, referências, 

anexos) 

1,0 

Apresenta texto fundamentado com 

coerência e coesão 

1,0 

Apresenta coerência entre a 

justificativa/diagnóstico, o objetivo geral 

do trabalho e o encaminhamento 

metodológico descrito 

2,0 

Demonstra a participação do aluno e/ou 

comunidade no projeto desenvolvido – 

conforme objetivo do trabalho 

1,5 

Apresenta vídeos/fotos que evidenciem 

as etapas descritas no trabalho 

1,0 

Evidencia os resultados 

esperados/alcançados de acordo com o 

objetivo geral proposto 

1,5 

 

Art. 18 A seleção acontecerá em duas etapas consecutivas:  

a) Seleção de dois trabalhos por categoria com maior pontuação, conforme 

critérios acima, totalizando vinte e dois finalistas. 

b) Apresentação dos trabalhos pelo profissional inscrito a uma comissão 

julgadora durante os dias do Seminário promovido pelo Sefe, que acontecerá no 
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mês de novembro de 2017, na cidade de Curitiba (ou região 

metropolitana), em local e data a serem comunicados posteriormente, nos 

quais os vencedores do Prêmio Ação Destaque/2017 serão definidos a partir dos 

trabalhos classificados.  

Parágrafo único. Tanto o trabalho escrito como a apresentação/relato, no dia 

do Seminário, terão peso na avaliação. Ambos devem evidenciar o uso da 

metodologia e dos recursos propostos pelo Sefe além de evidenciar a coerência 

entre o trabalho escrito e a apresentação oral. 

CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO 

Art. 19 O Sefe destinará a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para a 

premiação dos trabalhos vencedores do Prêmio Ação Destaque, cabendo a cada 

profissional contemplado com o 1.º lugar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

em dinheiro, menção honrosa e troféu entregues diretamente ao responsável pela 

inscrição, e a cada profissional contemplado com 2.º lugar a importância de R$ 1.000,00 

(mil reais) em dinheiro, menção honrosa e troféu entregues diretamente ao responsável 

pela inscrição.  

Art. 20 Os representantes dos 22 (vinte e dois) trabalhos finalistas selecionados na 

primeira etapa, que contemplam as onze categorias, participarão do Seminário, no qual 

receberão menção honrosa e serão divulgados em meios de comunicação.  

§1.º São de responsabilidade do Sefe as despesas de estadia e alimentação dos 

profissionais responsáveis pelos 22 (vinte e dois) trabalhos finalistas para a 

cerimônia de apresentação e premiação durante o Seminário, sem direito a 

acompanhante. As despesas com transporte ficam a cargo de cada participante 

e/ou Secretaria. 

§2.º Todos os secretários municipais de educação, cujos municípios sejam 

conveniados ao Sefe, serão convidados para o Seminário. As despesas de 

estadia e alimentação dos secretários municipais de educação convidados serão 

de responsabilidade do Sefe. As despesas com transporte ficam a cargo de cada 

participante e/ou Secretaria. 
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CAPÍTULO VII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 21 É de inteira responsabilidade do profissional que se inscreveu o ônus relativo 

aos direitos autorais de textos, às imagens (caso existam) e a outros meios que 

acompanharão o trabalho produzido. Caso haja imagens de alunos, é necessário anexar 

a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. 

Art. 22 Ao se inscreverem, os participantes autorizam automaticamente o Sefe a 

utilizar, editar, publicar e reproduzir, por meio de jornais, revistas, televisão, rádio, 

internet, Portal Educacional, CD e DVD, imagens, conteúdos e qualquer informação 

referente ao trabalho e sua apresentação no Seminário sem restrição de espécie 

alguma. 

Art. 23 Os materiais que forem encaminhados por solicitação do Sefe durante o 

processo de seleção não serão devolvidos.  

Art. 24 A escolha dos finalistas (assim como a decisão de casos omissos neste 

regulamento) é de inteira responsabilidade do Sefe de forma soberana e irrecorrível. 

Art. 25 A participação no 7.º Prêmio Ação Destaque implica a aceitação irrestrita deste 

regulamento. 

 

 

Caren A. de Souza Helpa 

Gerência Pedagógica 

Sefe – Sistema Educacional Família e Escola 

 

 

 

 

 

 


