Instruçõ es para relatar a experiê ncia
pedagó gica

Não se preocupe em redigir em linguagem formal. O mais importante
é descrever seu trabalho com o máximo de informações, a partir do
roteiro que preparamos para você preencher. É importante que o
relato seja objetivo, mas ao mesmo tempo vivo. Um relato que
possibilite ao leitor enxergar o processo, o movimento do grupo de
alunos e professor. É importante que seja bem escrito, claro,
coerente, sem repetições ou dados desnecessários. É interessante
que o relato seja lido por outras pessoas que podem apontar
aspectos que não estão muito claros ou consistentes, por exemplo.
Não deixe de fazer uma revisão cuidadosa do texto.
ESTÁ NO REGULAMENTO
1º O relato da experiência a ser preenchido no formulário eletrônico
corresponde à estrutura de um documento digitado em fonte Arial,
tamanho 12, espaço simples, contendo no máximo 10 (dez) páginas
de papel tamanho A4, não computando nesse cálculo as páginas
referentes aos seguintes itens: capa, folha de rosto, sumário, síntese
da experiência e anexos.
§ 2º A quantidade de páginas refere-se à escrita contínua, sem
quebra de páginas ou inserção de fotos, imagens e cópias de
produções de alunos, que somente devem constar nos anexos.

Você será avaliado pela qualidade do relato, ou seja, pela clareza,
objetividade e respeito às normas da língua portuguesa, e
também pela qualidade da experiência inscrita.

A qualidade da experiência será avaliada no que se refere a:
•
•
•

•

O sucesso escolar dos alunos e a qualidade da aprendizagem;
A consistência pedagógica e conceitual;
A contextualização, entendida aqui como a descrição do espaço escolar, as
peculiaridades e a realidade sociocultural e econômica da comunidade na qual a
escola está inserida;
O potencial de aplicabilidade da experiência em outras realidades educacionais.

Seu trabalho será valorizado se tiver estimulado
•
•
•
•

A permanência do aluno na escola, a partir de práticas que favoreçam o sucesso
escolar dos alunos e que reduzam a repetência, o abandono e a evasão;
A participação da família no processo de aprendizagem dos alunos e a abertura
da escola à comunidade na qual ela está inserida;
a inclusão educacional, social, racial e digital; e
A formação ética, artística, cultural e cidadã dos alunos.

Segundo o regulamento, sua inscrição só estará completa se
você completar a segunda etapa, que é o envio, por via postal
(SEDEX ou normal com Aviso de Recebimento), do relato da
experiência.

Documentos que devem ser enviados pelos correios
•

•

•
•

Duas vias impressas do relato da experiência, de teor idêntico
ao declarado no formulário eletrônico com assinatura no fim de
ambas as vias e com rubrica em todas as páginas;
Toda a documentação que comprove a realização do trabalho,
evidenciando sua qualidade e resultados obtidos. como por
exemplo, cópia das produções dos alunos que mostrem sua
evolução (não mande nada no original), depoimentos, vídeos,
fotos, artigos e matérias publicadas em jornais, revistas e
Internet, estatísticas que demonstrem efetivas melhoras nos
indicadores educacionais de acesso, de permanência e de
rendimento dos alunos envolvidos, registro fotográfico ou em
vídeo de materiais didáticos produzidos ou das atividades
realizadas com os alunos.
Cópia da carteira de identidade e do CPF;
Declaração fornecida pela secretaria da escola na qual a
experiência foi realizada, atestando que o professor está em
efetivo exercício da atividade docente naquela instituição,
conforme modelo anexo a esse regulamento.

