
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

EDITAL DE FINANCIAMENTO DE BOAS PRÁTICAS
EDITAL Nº 006/2020

1. DO OBJETO

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza-SME, por meio da Coordenadoria de
Ensino Fundamental/Célula de Desenvolvimento Curricular, torna pública a abertura
das inscrições para a seleção de duzentos (200) projetos pedagógicos inovadores das
unidades escolares a serem desenvolvidos por professores de área específica dos
componentes curriculares de Matemática (50 projetos), Ciências (50 projetos),
Educação Física (20 projetos), Arte (20 projetos), História (20 projetos), Geografia (20
projetos) e Interdisciplinar (20 projetos) nas turmas de 6º ao 9º ano do ensino
fundamental e Educação de Jovens e Adultos (2º segmento) da rede municipal de ensino
de Fortaleza. O financiamento será repassado às unidades escolares por meio do
Recurso do Desenvolvimento e Ampliação do Programa Escola Municipal com
Excelência e Desempenho (PEMED).

2. DA JUSTIFICATIVA

O Edital de Financiamento de Boas Práticas é uma das ações da Secretaria Municipal da
Educação que tem por objetivo a valorização do trabalho pedagógico desenvolvido nas
unidades escolares pelos professores dos componentes curriculares de Matemática,
Ciências, Educação Física, Arte, História, Geografia e de maneira Interdisciplinar,
contemplando, no mínimo, dois componentes curriculares da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e do Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC).
O Edital visa selecionar projetos com práticas pedagógicas inovadoras propostas pelas
unidades escolares e desenvolvidas pelos professores do ensino fundamental (anos
finais) e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (2º segmento) que busquem
incentivar o desenvolvimento da capacidade investigativa, da criatividade, do
letramento científico, do raciocínio lógico, das práticas corporais, das linguagens
artísticas, da reflexão do ser enquanto sujeito histórico e atuante na vida em sociedade,
do pensamento crítico, do pensamento espacial, do raciocínio geográfico, da
interdisciplinaridade e do protagonismo dos estudantes das escolas da rede municipal,
contemplando os diferentes ritmos, estilos e condições de aprendizagem, na perspectiva
de uma educação inclusiva e comprometida com uma educação de qualidade para todos.

3. DOS OBJETIVOS

I - valorizar as práticas pedagógicas inovadoras das unidades escolares desenvolvidas
pelos professores, reconhecendo-os como agentes fundamentais no processo de
aprendizagem dos estudantes;

II - incentivar, reconhecer e subsidiar o desenvolvimento de projetos inovadores
propostos pelas unidades escolares e desenvolvidos pelos professores do ensino
fundamental (anos finais) e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (2º
segmento) que, no exercício da atividade docente, promoverão iniciativas relevantes
voltadas à melhoria da aprendizagem e dos resultados do desempenho dos estudantes
nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Fortaleza;
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III - estimular o desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem criativas e
transformadoras que considerem a heterogeneidade das turmas e as diversas maneiras
de vivências e aprendizagens dos estudantes e que contribuam para o avanço qualitativo
da educação pública no município de Fortaleza;

IV - desenvolver processos de melhoria contínua da qualidade da educação nas unidades
escolares da rede pública municipal de Fortaleza;

V - estimular o envolvimento e a contribuição da gestão escolar e dos professores da
rede pública municipal de ensino de Fortaleza com o Projeto Político Pedagógico e as
metas de aprendizagem da unidade escolar;

VI - reconhecer, divulgar e promover a disseminação de resultados de experiências bem
sucedidas desenvolvidas nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de
Fortaleza.

4. DAS COMISSÕES E SUAS ATRIBUIÇÕES

4.1. A Comissão de Coordenação Geral e a Comissão de Avaliação discriminadas
abaixo serão constituídas na forma de Portaria publicada no Diário Oficial do Município
de Fortaleza.

4.1.1. A Comissão de Coordenação Geral será composta por servidores da Secretaria
Municipal da Educação de Fortaleza (SME) e terá como atribuições:

4.1.1.1. Coordenadoria de Ensino Fundamental: a) elaborar e acompanhar a divulgação
do presente Edital de Financiamento de Boas Práticas; b) definir os instrumentos para
avaliação e seleção dos projetos; c) orientar os processos de divulgação e de inscrições
dos projetos; d) selecionar os membros da Comissão de Avaliação, orientar e
acompanhar os trabalhos da referida Comissão; e) divulgar o resultado dos trabalhos
selecionados pela Comissão de Avaliação e f) encaminhar o resultado dos trabalhos
aprovados para os Distrito de Educação, para que sejam abertos os processos de
pagamento a medida em que as unidades escolares estejam aptas a receberem os
recursos.

4.1.1.2. Distritos de Educação a) verificar junto a prestação de Contas se a unidade
escolar com projeto aprovado está apta a receber o recurso; b) analisar o Plano de
Aplicação de Recursos (PAR) e c) abrir os processos de pagamento das escolas aptas e
encaminhar à Coordenadoria de Provimento da Rede Escolar, para que seja dado
prosseguimento ao pagamento dos recursos;

4.1.1.3. Coordenadoria de Provimento da Rede Escolar: a) solicitar à Coordenadoria
Jurídica a publicação da portaria com a relação das unidades escolares selecionadas pela
Comissão de Avaliação; b) orientar os Distritos de Educação sobre a documentação
necessária para elaboração do PAR c) receber os processos encaminhados pelos
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Distritos de Educação referentes às solicitações de pagamento do Edital de
Financiamento de Boas Práticas e dar os devidos encaminhamentos.

4.1.2. A Comissão de Avaliação será composta por professores de outras redes da
educação básica e de Instituições de Ensino Superior, convidados pela Comissão de
Coordenação Geral. É de responsabilidade da Comissão de Avaliação atuar com
imparcialidade e impessoalidade, devendo resguardar total sigilo sobre qualquer
informação dos projetos analisados. Terá como atribuições: a) avaliar e selecionar, por
categoria, os projetos inscritos, à luz dos critérios estabelecidos neste Edital; b) entregar
à Comissão de Coordenação Geral a relação dos projetos selecionados, conforme
critérios estabelecidos neste Edital.

5. DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS SELECIONADOS E DA
VALIDAÇÃO PARA REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO

5.1. Os Distritos de Educação e os gestores escolares que tiverem trabalhos aprovados
neste Edital deverão acompanhar o desenvolvimento de todos os projetos selecionados
durante a execução das ações.

5.2. Para os projetos aprovados nas categorias de Matemática e Ciências, caberá ao
diretor escolar emitir parecer favorável ou desfavorável ao pagamento da 2ª parcela ao(s)
projeto(s) aprovados em sua escola, conforme critérios estabelecidos neste Edital. O
parecer deverá conter a assinatura do diretor escolar e do coordenador do Distrito de
Educação (Anexo IV).

5.3. Ao final da realização do projeto, previsto no cronograma do Plano de Trabalho, o
diretor escolar deverá elaborar um relatório contendo os resultados obtidos com as ações
de boas práticas de cada um dos projetos aprovados (Matemática, Ciências, Educação
Física, Arte, História, Geografia e Interdisciplinar). Este relatório deverá conter
registros que comprovem a execução de todas as etapas propostas nos projetos. Este
relatório deverá ser encaminhado ao Distrito de Educação.

6. DAS CATEGORIAS E CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS
PARTICIPANTES

6.1. Podem concorrer ao Edital de Financiamento de Boas Práticas, projetos inscritos
pelas unidades escolares que ofertem turmas de 6º ao 9º ano e da Educação de Jovens e
Adultos (2º segmento), nas seguintes categorias:

a) Categoria Financiamento de Boas Práticas de Matemática (50 projetos);

b) Categoria Financiamento de Boas Práticas de Ciências (50 projetos);

c) Categoria Financiamento de Boas Práticas de Educação Física (20 projetos);

d) Categoria Financiamento de Boas Práticas de Arte (20 projetos);

e) Categoria Financiamento de Boas Práticas de História (20 projetos);
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f) Categoria Financiamento de Boas Práticas de Geografia (20 projetos);

g) Categoria Financiamento de Boas Práticas Interdisciplinar (20 projetos).

6.2. Os projetos serão desenvolvidos por professores que estejam lecionando os
componentes curriculares de Matemática, Ciências, Educação Física, Arte, História e
Geografia nas unidades escolares da rede pública municipal de Fortaleza e que
proponham projetos que tenham por objetivo contribuir para a melhoria da
aprendizagem dos estudantes, por meio de práticas pedagógicas inovadoras.

6.3. Para Categoria Financiamento de Boas Práticas Interdisciplinar, os projetos deverão
ser desenvolvidos por, no mínimo, dois componentes curriculares da base comum,
contemplando um professor autor e professores co-autores, conforme a especificidade
do projeto proposto.

6.4. A unidade escolar só poderá inscrever no Edital de Financiamento de Boas Práticas,
um projeto por categoria a ser desenvolvido por professor de área específica dos
componentes curriculares previstos neste Edital.

6.5. O referido professor deverá estar lotado na unidade escolar.

6.6. Nos casos em que, por qualquer motivo, haja impossibilidade do professor indicado
pela unidade escolar desenvolver ou continuar desenvolvendo o projeto aprovado,
caberá ao diretor da unidade escolar indicar outro professor para dar sequência ao
desenvolvimento do projeto.

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. Cada unidade escolar poderá inscrever apenas 01 (um) projeto por categoria,
apresentando para cada categoria um Plano de Trabalho (Anexo I), conforme
estabelecido no item 8, contendo a assinatura do diretor da unidade escolar e do
professor autor que desenvolverá o projeto.

7.2. Cada professor só poderá ser inscrito para uma única categoria deste Edital, como
autor ou co-autor do projeto.

7.3. Cada projeto só poderá ter 01(um) professor responsável pela sua execução, exceto
para Categoria Financiamento de Boas Práticas Interdisciplinar, que terá um professor
autor e professor(es) co-autor(es), respeitando-se o que está previsto no item 7.2 deste
Edital.

7.4. No projeto, a unidade escolar deverá indicar a série/ano em que será desenvolvido o
trabalho.

7.5. A Comissão de Avaliação só poderá aprovar até 02 (dois) projetos por unidade
escolar, independente da categoria.

7.6. As inscrições serão realizadas no período de 16 de março até 08 de abril de 2020,
em formulário on-line, cujo link será disponibilizado no site intranet da SME
(http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/).

7.7. As inscrições serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE, via Internet.
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7.8. A inscrição pressupõe a aceitação dos dispositivos expressos neste Edital.

7.8.1. O termo de cessão de direitos autorais e de uso de imagens, publicação e
divulgação dos resumos (Anexo II) deve ser assinado, digitalizado e enviado, em
formato PDF, no formulário de inscrição.

7.8.2. Cabe ao diretor da unidade escolar a obrigatoriedade de preencher TODOS os
campos do formulário on-line e de fazer o envio (upload) dos documentos solicitados
em um ÚNICO arquivo PDF (Plano de Trabalho e o termo de cessão de direitos autorais
e de uso de imagens, publicação e divulgação dos resultados);

7.9. A categoria pela qual o projeto irá concorrer deve ser indicada no Formulário de
Inscrição on-line, sob pena de indeferimento da inscrição, em qualquer tempo;

7.10. A inscrição é gratuita, não incidindo sobre ela qualquer taxa.

8. DO PLANO DE TRABALHO

8.1. O Plano de Trabalho deverá versar sobre a proposta de projeto pedagógico que o(s)
professor(es) desenvolverá(ão) na unidade escolar da rede pública de ensino de
Fortaleza, na qual estará lotado durante o ano letivo de 2020.

8.2. O Plano de Trabalho será avaliado pela qualidade da proposta (inovação, clareza,
objetividade e coerência), conforme os critérios deste edital. É importante a minuciosa
descrição do Plano de Trabalho, conforme roteiro abaixo (Anexo I):

a) IDENTIFICAÇÃO

b) RESUMO

c) JUSTIFICATIVA

d) OBJETIVOS (Geral e Específicos)

e) DESENVOLVIMENTO (com descrição detalhada da metodologia)

f) AVALIAÇÃO

g) PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

h) CRONOGRAMA

i) BIBLIOGRAFIA

8.3. O Plano de Trabalho deverá ser enviado em formato PDF, seguindo as seguintes
especificações: margens esquerda e superior: 3,0 cm; margens direita e inferior: 2,0 cm;
fonte: Arial, tamanho: 12; espaçamento entre linhas: 1,5 cm; espaçamento entre
parágrafos: 12 pt antes e 12 pt depois.

8.4. O Plano de Trabalho não poderá ultrapassar 05 (cinco) páginas, sob pena de
desclassificação do projeto.
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9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

9.1. Serão selecionados 50 projetos da Categoria Matemática, 50 projetos da Categoria
Ciências, 20 projetos da Categoria Educação Física, 20 projetos da Categoria Arte, 20
Projetos da Categoria História, 20 projetos da Categoria Geografia e 20 projetos da
Categoria Interdisciplinar melhor avaliados dentre os projetos inscritos em cada
categoria.

9.2. Serão classificados os trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 pontos
dentro do número de vagas determinado em cada categoria.

9.3. Caso alguma categoria não selecione o número previsto de projetos, as vagas serão
remanejadas para outra categoria dentre os projetos classificáveis de acordo com a
ordem dos critérios:

a) Maior nota da classificação geral, dentre os projetos classificáveis, respeitando o que
diz o item 7, subitem 7.4, deste edital;

b) Caso permaneçam empatados será selecionado o projeto cujo professor autor tenha a
maior idade (ano, mês e dia).

9.4. O projeto inscrito deve ter sido elaborado em consonância com os critérios
estabelecidos neste Edital.

9.5. Os projetos que não atenderem aos critérios estabelecidos e aos objetivos da seleção
serão desclassificados pela Comissão de Avaliação.

9.6. Para seleção dos projetos serão avaliados os seguintes critérios, conforme previsto
no Anexo III:

a) Criatividade e inovação (0,0 a 4,0 pontos);

b) Metodologia descrita no Plano de Trabalho (0,0 a 3,0 pontos);

c) Plano de aplicação do recurso financeiro (0,0 a 2,0 pontos);

d) Cronograma de execução do projeto (0,0 a 1,0 pontos).

Obs. 1: Cada item dos critérios de avaliação poderá variar na escala de 0,1 pontos.

Exemplo: no “item a” cuja pontuação varia de 0,0 a 4,0 pontos, serão permitidas as
seguintes notas: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5;
1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5;
3,6; 3,7; 3,8; 3,9 ou 4,0.

Obs. 2: Os critérios para desempate entre os projetos avaliados seguirão a mesma ordem
de relevância dos itens de avaliação (a, b, c, d). Caso permaneçam empatados em todos
esses 04 (quatro) critérios de avaliação, será selecionado o projeto cujo professor autor
tenha maior idade (ano, mês e dia).
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10. DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS E RECURSOS

10.1. As unidades escolares poderão apresentar recursos do resultado preliminar dos
projetos selecionados, na data prevista no cronograma, cujas razões deverão ser
apresentadas por escrito pelo diretor da escola, competindo o julgamento à Comissão de
Coordenação Geral.

10.2. Os recursos deverão ser entregues no protocolo da Secretaria Municipal da
Educação, encaminhados:

À

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020

10.3. Não serão aceitos recursos fora do prazo estipulado neste Edital.

10.4. Após a análise dos recursos, o resultado final dos projetos selecionados será
divulgado na intranet da Secretaria Municipal da Educação, conforme cronograma, em
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/.

11. DO ACOMPANHAMENTO

11.1. A série/ano indicada no Plano de Trabalho será acompanhada pelo Distrito de
Educação e pelo diretor da unidade escolar ao longo da execução do projeto;

11.2. Terão direito a segunda parcela do financiamento, os projetos das categorias de
Matemática e Ciências que atenderem às ações previstas no cronograma contido no
Plano de Trabalho e obtiverem parecer favorável emitido pelo diretor da unidade escolar
com a validação do coordenador do Distrito de Educação.

11.3. Para efeito de validação, o professor autor responsável pelo desenvolvimento do
projeto deverá apresentar ao diretor escolar e ao Distrito de Educação, registros que
comprovem a execução das ações propostas no Plano de Trabalho, tais como: diário de
bordo, portfólios, fotografias, produções, relatos de experiências, Apresentação do
projeto pelos estudantes, dentre outros registros que o professor considere relevante.

11.4. Fica resguardado, ao Distrito de Educação, o direito de, a qualquer momento,
conversar com estudantes, núcleo gestor e demais membros da comunidade escolar, a
respeito do desenvolvimento do projeto.

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/.
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12. DOS REPASSES E EXECUÇÃO DO RECURSO

12.1 DOS REPASSES

12.1.1. O recurso total para o financiamento deste Edital será de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais) para os projetos aprovados, mais os valores
referentes as tarifas bancárias.

12.1.2. Serão selecionados 200 projetos.

12.1.3. Cada projeto aprovado nas categorias de Matemática e Ciências será financiado
com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para seu desenvolvimento, divididos em
duas parcelas iguais. Cada projeto aprovado nas categorias de Educação Física, Arte,
História, Geografia e Interdisciplinar serão financiados com o valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) em parcela única. Cabe ressaltar que o Plano de Aplicação do
Recurso Financeiro deverá estar coerente com a necessidade de execução do projeto,
atentando-se para os valores de mercado.

12.1.4. A primeira parcela está prevista para maio/2020 e a segunda para setembro/2020.

12.1.5. Só terão direito à(s) parcela(s), os projetos selecionados pela Comissão de
Avaliação, dentro do quantitativo de vagas previstas em cada categoria, de acordo com
os critérios estabelecidos neste Edital.

12.1.6. Só receberão a segunda parcela do financiamento, os projetos das categorias de
Matemática e Ciências que atenderem aos critérios estabelecidos no item 11 deste edital.

12.1.7. Para recebimento das parcelas, as unidades escolares que tiveram projetos
aprovados por este Edital precisam estar sem pendência financeira junto ao setor de
prestação de contas.

12.1.8. Os valores dos repasses financeiros decorrentes deste Edital correrão por meio
do Recurso do Desenvolvimento e Ampliação do Programa Escola Municipal com
Excelência e Desempenho (PEMED).

12.2. DA EXECUÇÃO

12.2.1. Os recursos serão utilizados conforme previsto no Plano de Trabalho.

12.2.2. O diretor da unidade escolar deverá adquirir os itens descritos no Plano de
Aplicação do Recurso Financeiro.

12.2.3. A proposta deverá atender as exigências de utilização do recurso financeiro.

12.2.4. Os materiais e/ou produtos adquiridos serão incorporados ao patrimônio da
unidade escolar.

12.2.5. Em caso de necessidade de alteração no Plano de Aplicação do Recurso
Financeiro, o professor deverá apresentar, por escrito, a justificativa e a nova proposta
para execução do recurso, ao diretor da unidade escolar, desde que respeitem os
percentuais das categorias econômicas (capital e custeio) aprovadas nos planos.
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12.2.6. A nova proposta só será aceita com a anuência do diretor da unidade escolar,
que deverá ser comunicada por escrito ao coordenador do Distrito de Educação.

12.2.7. A execução do projeto aprovado se dará dentro do ano letivo de 2020. A
prestação de contas deverá ocorrer em até 90 dias após o recebimento do recurso,
conforme cronograma deste Edital.

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13.1. Para efeito de prestação de contas, as unidades escolares deverão respeitar todos
os critérios estabelecidos na Lei Complementar n° 169/2014 e da Portaria n° 128/2015.
Portaria 165/2015 e Portaria 241/2016.

14. DA DIVULGAÇÃO

14.1. Todas as informações relativas ao Edital de Financiamento de Boas Práticas serão
divulgadas na intranet SME, no seguinte link: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

14.2. Para maiores esclarecimentos:

a) Célula de Desenvolvimento Curricular (CEDEC), por meio do telefone: (85)
3459.5937, para assuntos relacionados a parte pedagógica dos projetos;

b) Coordenadoria de Provimento da Rede Escolar (COEPRO), por meio do telefone: (85)
3459.6824, para dúvidas relacionadas aos recursos e prestação de contas.

15. DO CRONOGRAMA

Nº ATIVIDADES/ETAPAS DATAS
01 Publicação do Edital 16 de março de 2020

02 Período de inscrições 16 de março a 08 de abril de
2020

03 Análise dos projetos inscritos 16 de março a 14 de abril de
2020

04 Divulgação preliminar dos projetos
selecionados 15 de abril de 2020

05 Período de recursos 16 de abril de 2020
06 Análise dos recursos 17 de abril de 2020
07 Divulgação do resultado final dos projetos

selecionados na intranet e envio da
relação à COEPRO para trâmites relativos
ao repasse do financiamento

20 de abril de 2020

08 Previsão de repasse da 1ª parcela do
financiamento

Maio/2020

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br
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09 Entrega dos pareceres do diretor escolar
ao Distrito de Educação acerca dos
projetos aprovados das categorias de
Matemática e Ciências do Edital de
Financiamento de Boas Práticas

07 de agosto de 2020

10 Envio dos pareceres pelo Distrito de
Educação à Coordenadoria Estratégica de
Provimento da Rede Escolar

10 de agosto de 2020

09 Prestação de contas da 1ª parcela do
financiamento

Agosto/2020

09 Previsão de repasse da 2ª parcela do
financiamento

Setembro/2020

10 Prestação de contas da 2ª parcela do
financiamento

Dezembro/2020

11 Execução do projeto selecionado Durante o ano letivo de 2020

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Cabe ao diretor escolar e aos professores autores a responsabilidade exclusiva e
integral pelo uso de textos, imagens e outros recursos que acompanhem o trabalho.

16.2. Casos omissos serão analisados pela Comissão de Coordenação Geral.

Fortaleza, (CE), 16 de março de 2020.

Antonia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária de Educação de Fortaleza



COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO
DISTRITO DE EDUCAÇÃO:
NOME DO PROFESSOR:
E-MAIL/TELEFONE DO PROFESSOR:
UNIDADE ESCOLAR:
TÍTULO DO TRABALHO:
ANO/TURMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
INDICAR A CATEGORIA:

2. RESUMO
O resumo deverá apresentar, de modo conciso, o conteúdo do projeto destacando
objetivos, metodologia e resultados esperados. Deverá conter três palavras-chave,
separadas entre si por ponto (.) e finalizadas também por ponto. O resumo do projeto
deverá ser claro para auxiliar o avaliador a ter uma ideia geral do trabalho a ser
desenvolvido.

3. JUSTIFICATIVA
Breve contextualização da realidade escolar destacando a relevância de seu projeto para
a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

4. OBJETIVOS (Geral e Específicos)
Indicar os propósitos que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto.

5. DESENVOLVIMENTO (com descrição detalhada da metodologia)
Descrever cada uma das etapas do projeto e apresentar as principais razões que
tornam o projeto inovador, favorecendo a melhoria da aprendizagem dos estudantes
envolvidos.

6. AVALIAÇÃO
Descrever o processo de avaliação do seu projeto, destacando a melhoria no ensino e
aprendizagem dos estudantes ao longo da execução das diversas etapas do projeto.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO
Definir e justificar os materiais que serão adquiridos com o recurso, de acordo com o
estabelecido na legislação vigente para execução do recurso financeiro.

8. CRONOGRAMA
Apresentar em forma de tabela, todas as atividades previstas, contemplando o tempo em
que as atividades serão realizadas

9. BIBLIOGRAFIA
Especificar a bibliografia na qual foi embasada sua fundamentação teórica e
metodológica para a elaboração do seu projeto.



COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

ANEXO II

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE USO DE IMAGENS,
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Por este instrumento, eu,____________________________________________
____________________________, nacionalidade: ________________ CPF nº
______________, CEDO, nos termos da Lei 9.610/98, os direitos autorais e de uso
de imagens, publicação e divulgação do projeto indicado abaixo, à Secretaria
Municipal da Educação de Fortaleza.
Título: ________________________________________________________________

Declaro que o conteúdo do projeto cedido é de minha autoria, e assumo qualquer
responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação do projeto por
parte de terceiros.

Local e data:

Nome completo e assinatura do CEDENTE:

Endereço Residencial:

Rua _________________________________ nº ______ Bairro _________________
CEP_____________ Cidade________ Tel________________ Cel _______________
E-mail __________________________________

Endereço Profissional:

Rua________________________________ nº______ Bairro ____________________
CEP_____________ Cidade________ Tel________________ Cel _______________
E-mail __________________________________



COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

ANEXO III

FICHA DE AVALIAÇÃO

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO
OBTIDA

a) Criatividade e inovação (0,0 a 4,0 pontos)
b) Metodologia descrita no Plano de Trabalho (0,0 a 3,0

pontos).
c) Plano de Aplicação do Recurso Financeiro (0,0 a 2,0

pontos).
d) Cronograma de execução do projeto (0,0 a 1,0 ponto).

Obs. 1: Cada item dos critérios de avaliação poderá variar na escala de 0,1 ponto.
Exemplo: no “item a” cuja pontuação varia de 0,0 a 4,0 pontos, serão permitidas as
seguintes notas: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5;
1,6; 1,7; 1,8; 1,9 ; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5;
3,6; 3,7; 3,8; 3,9 ou 4,0.

Obs. 2: Os critérios para desempates entre os projetos avaliados seguirão a mesma
ordem de relevância dos itens de avaliação (a, b, c, d). Caso permaneçam empatados em
todos esses 04 (quatro) critérios de avaliação, será selecionado o candidato de maior
idade (ano, mês e dia).



COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

ANEXO IV

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E PARECER PARA REPASSE DA 2ª
PARCELA RELATIVA AO FINANCIAMENTO DE BOAS PRÁTICAS

CATEGORIAS: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS

Eu_______________________________________________________, Diretor(a) da
unidade escolar _________________________________________________________,
do Distrito de Educação _______, declaro para os devidos fins que acompanhei
pedagogicamente o projeto ________________________________________________,
desenvolvido pelo professor(a) ___________________________________________,
aprovado no Edital de Financiamento de Boas Práticas no ano letivo de 2020, na
série/ano _____, turma(s) ____________, na categoria _________________________ e
atesto que o projeto está ( ) apto ( ) não apto para receber a 2ª parcela do
financiamento, de acordo com os critérios estabelecidos no item 11 do referido Edital.

Se o projeto estiver apto a receber a 2ª parcela do financiamento, liste os registros
que comprovam a execução das ações propostas no Plano de Trabalho e faça um breve
detalhamento da melhoria nos índices de aprendizagem da turma em que o projeto está
sendo desenvolvido:

Caso o projeto não esteja apto a receber a 2ª parcela do financiamento, descreva
brevemente os motivos:

Fortaleza, ______ de _____ de 2020

Assinatura do(a) diretor(a) da unidade escolar:_______________________________
Assinatura do(a) coordenador(a) do Distrito de Educação:________________________


