QUADRO-RESUMO
Prêmio Educação Infantil: Boas Práticas de Professores Durante
a Pandemia
O prêmio busca valorizar a Educação Infantil e reconhecer a
importância dos professores dessa área, fortalecendo a sua identidade,
além de evidenciar as boas práticas que estão sendo realizadas com as
crianças e suas famílias nesse contexto da covid-19 e os impactos sobre
este grupo. Além disso, o prêmio tem a missão de fortalecer o
significado e a relevância da Educação Infantil, por meio das histórias

Objetivo

e práticas dos professores, crianças e famílias, garantindo os seis Direitos
de Aprendizagem, sendo eles: expressar, conviver, brincar, participar,
explorar e se conhecer, em consonância com a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular).

●

Profissionais com cargo de professores de Educação Infantil da
rede pública direta e conveniada com o poder público;

●

Profissionais com formação mínima de magistério, graduação em
pedagogia ou outra licenciatura, segundo a Lei de Diretrizes e
Bases de Educação (LDB);

●

Perfil dos
inscritos

Profissionais com atuação na função de professor de Educação
Infantil em 2020.

Não serão consideradas inscrições que sejam propostas por profissionais que não são
maiores de idade, sem experiência mínima ou vínculo institucional ou comercial prévio com
as organizadoras. Também não são aceitas inscrições de profissionais que atuam na rede
privada não conveniada e ou profissionais que atuam na educação infantil, mas não como
professores, por exemplo, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, auxiliares de
desenvolvimento infantil (ADIs), estagiários etc.

Critérios de
avaliação

● Garantia dos direitos das crianças
A prática inscrita possui elementos ou estratégias que tenham olhar
integral para a criança conforme diretrizes Declaração dos Direitos da
Criança?
● Garantia da aprendizagem e adaptabilidade
A prática inscrita busca trabalhar as habilidades da criança por meio de
brincadeiras, ludicidade e interações? Quais aprendizados significativos
foram possíveis desenvolver? Como a prática contribui para o repertório
da criança considerando o seu contexto?

● Apoio e vínculo com as famílias
A prática inscrita tem foco o fortalecimento de vínculo entre a família, a
criança e o professor?
1ª FASE - preenchimento de um formulário simples, online, com acesso
a partir da página do Prêmio Educação Infantil: Boas Práticas de
Professores Durante a Pandemia e da plataforma Bússola
apresentando um resumo sobre sua prática e como ela foi
implementada.
Também poderão ser enviadas fotos (no máximo 3) que ajudem a
ilustrar ou demonstrar a sua prática em ação. De 24 de novembro a 14
de dezembro de 2020

Processo de
seleção

2ª FASE - preenchimento de um formulário online mais completo, no
qual será preciso detalhar sua prática, se ela foi realizada em parceria,
enviar depoimentos de crianças, colegas e/ou familiares etc. Além disso,
será recomendado também o envio de documentos que reforcem a
veracidade das informações, tais como:
•
imagem e/ou PDFs dos materiais utilizados pelo professor;
•
links, PDFs de reportagens ou outras publicações;
•
cartas de referência que demonstrem a efetividade da prática
com as crianças;
•
envio de um link de vídeo curto de, no máximo, 2 minutos, feito
pelo celular, contando sobre o que ela é e como ela está apoiando na
aprendizagem das crianças. DATA?
3ª FASE – Seleção final com comissão de especialistas em primeira
infância e Educação Infantil. 2ª quinzena de março de 2021

Premiação
Cronograma

Todos os profissionais premiados receberão o valor líquido de R$
1.000,00 (mil reais) com a finalidade de poderem tornar ainda melhores
as práticas inscritas e realizadas no dia a dia com as crianças e familiares.
●
●
●
●
●
●
●
●

Lançamento do Prêmio: 24 de novembro de 2020
Evento on line/Webinar de lançamento do Prêmio: 24 de
novembro de 2020
Encerramento das inscrições da primeira fase: 14 de dezembro
de 2020
Divulgação dos classificados para a segunda fase: 20 de janeiro
de 2021
Encerramento da segunda fase e envio de documentos: 12 de
fevereiro de 2021
Divulgação das boas práticas vencedoras: 2ª quinzena de março
de 2021
Recebimento dos prêmios: abril de 2021
Acompanhamento e devolutiva sobre o prêmio: maio e junho
de 2021

