
 
 

 

PRÊMIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR: SELO ESCOLA E SUSTENTABILIDADE 

ATUALIZAÇÕES AO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

A Secretaria Municipal da Educação (SME) torna público as atualizações Regulamento que 

estabelece as normas e procedimentos para adesão das unidades escolares da Rede de Ensino 

Municipal de Fortaleza à participação do Prêmio Municipal de Gestão Escolar: Selo Escola e 

Sustentabilidade.  

(...) 

3.2. Para a inscrição, a unidade escolar deverá entrar no link, 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br do Prêmio Municipal de Gestão Escolar: Selo Escola e 

Sustentabilidade e encaminhar no período de 24 de maio a 09 de agosto de 2019, os seguintes 

documentos: 

 

3.2.1. Plano de Metas ampliado com as dimensões específicas do Prêmio Municipal de Gestão 

Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade, para download no site, projetando as metas, por 

dimensão, a seguir especificadas: 

(...) 

3.2.1.2. Sustentabilidade Social: definição da quantidade de reuniões colegiadas a serem 

realizadas, por ano, com a participação representativa dos diferentes segmentos escolares: 

reunião do conselho escolar - mínimo de 80% dos membros; reunião de pais - mínimo de 50% 

dos pais ou responsáveis; reunião do grêmio estudantil - com toda sua diretoria e adesão 

progressiva de outros representantes da categoria; reunião de professores - mínimo de 70% do 

corpo docente. Além dessas metas, será pontuado o registro da execução de projetos e ações 

pactuados com a comunidade (familiares dos alunos, lideranças comunitárias, representantes 

de instituições filantrópicas, públicas e privadas parceiras da escola), que foram relevantes para 

fortalecer o senso de pertencimento da comunidade pela escola. Serão adicionados 05 pontos 

à escola que já estiver inserida no Programa EMPAZ mediante relatório emitido pela Célula da 

Mediação Social e Cultura de Paz. 

(...) 

3.2.2. Comprovante de quitação de recursos concretizado pelo “nada consta” do setor de 

Prestação de Contas da SME. Serão considerados para a inscrição as informações sobre os 

recursos recebidos via PDDE Educação Básica (2018) e 1ª Parcela do PMDE (2018). 

(...) 

3.4. Para inscrições, orienta-se que as escolas tenham a partir de 01 ano de funcionamento na 

Rede, em virtude do histórico de informações para a projeção das Metas. 

(...) 

  



 
 
4.7.2. Para efeito de pontuação, participarão da avaliação via o aplicativo “Diga aí, Escola!”, as 

escolas e suas unidades anexas que atendem ao Ensino Fundamental. 

4.7.3. Para efeito de contabilização da participação dos estudantes via o aplicativo “Diga aí, 

Escola!”, serão consideradas as avaliações realizadas por alunos do 2º ano ao 9º ano e Educação 

de Jovens e Adultos, conforme o atendimento das escolas. Assim, esse será o público 

considerado para o percentual de estudantes indicado no Quadro 02 desse edital.  

4.7.4. Os funcionários (agentes administrativos e terceirizados) só iniciarão a avaliação em 

agosto, assim, só será considerada a participação desse público para o segundo período de 

avaliação via o aplicativo “Diga aí, Escola!”, conforme previsto no cronograma publicado nesse 

edital; 

(...) 

6. DO CRONOGRAMA ATUALIZADO 

DATAS AÇÕES 

26 de abril de 2019 Lançamento do Prêmio Municipal de Gestão Escolar: 
Selo Escola e Sustentabilidade 

24 de maio a 19 de junho de 2019  Inscrições por meio do sistema 

10 a 16 de junho de 2019 Piloto do Aplicativo “Diga aí, escola” em 30 escolas da 
Rede 

20 a 05 julho de 2019 Avaliação da Escola via Aplicativo/Sistema – 1º 
Semestre 

09 a 20 de setembro de 2019 
 

Envio para a Superintendência Escolar dos Distritos de 
Educação do Plano de Metas Prêmio Municipal de 
Gestão Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade, 
referente ao 1º Semestre  

23 a 30 de setembro de 2019 Upload1 do Plano de Metas Prêmio Municipal de 
Gestão Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade, 
validado pela Superintendência, referente ao 1º 
Semestre 

01 a 31 de outubro de 2019 Análise parcial dos Resultados pela Comissão  

01 a 31 de dezembro de 2019 Avaliação da Escola via Aplicativo/Sistema – 2º 
Semestre 

10 de janeiro a 21 de fevereiro de 
2020 

Envio para a Superintendência Escolar dos Distritos de 
Educação do Plano de Metas Prêmio Municipal de 
Gestão Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade, 
referente ao 2º Semestre com os resultados finais 

02 a 08 de março de 2020 Upload2 do Plano de Metas Prêmio Municipal de 
Gestão Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade, 
validado pela Superintendência, referente ao 2º 
Semestre com os resultados finais 

09 a 31 de março de 2020 Análise dos Resultados Finais pela Comissão 

Abril de 2020 Divulgação do Resultado do Prêmio Municipal de 
Gestão Escolar: Selo Escola e Sustentabilidade 

 

Fortaleza, 26 de junho de 2019. 

                                                           
1 Será disponibilizado link no site da SME 
2 Será disponibilizado link no site da SME 


