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Edital

7º “Prêmio Educar para a Igualdade 

Racial e de Gênero”

Bem-vindos/as ao “Prêmio Educar para a 

Igualdade Racial e de Gênero”

Apresentação

O “Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de 

Gênero: experiências de promoção da igualdade em 

ambiente escolar” tem como objetivo identificar, apoiar e 

difundir boas práticas pedagógicas e de gestão escolar 

comprometidas com o reconhecimento, valorização e 

promoção da diversidade étnico-racial e de gênero.

O Prêmio está dividido em duas categorias: Categoria 

Professor, destinada a práticas pedagógicas realizadas 

por professores/as e Categoria Escola, destinada a 

escolas que realizem boas ações de gestão escolar 

que contribuam para a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica.

Esta 7ª edição, apresenta algumas novidades, como 

a incorporação de gênero ao nome do prêmio, agora 

“Educar para Igualdade Racial e de Gênero: experiências 

de promoção da igualdade em ambiente escolar”. 

Consequentemente esta alteração abre caminho para 

inscrição de práticas pedagógicas que abordem a 

temática de gênero com foco na valorização da mulher, 

em especial as africanas, afro-brasileiras, quilombolas e 

indígenas, como subcategoria da categoria professor.

Outra novidade é a criação de dois processos de inscrição 

no mesmo prêmio. Um Universal e outro Afirmativo. O 

primeiro visa assegurar a continuidade histórica desta 

iniciativa que desde 2002 reconhece, valoriza e difunde 

práticas pedagógicas, e, mais recentemente, práticas 

de gestão. Todas comprometidas com a promoção da 

igualdade em ambiente escolar e com uma educação 

de qualidade para todas e todos. O segundo busca 

conhecer um pouco mais sobre o fazer pedagógico e 

de gestão realizados por professores/as e gestores/as 

atuantes na modalidade Educação Escolar Quilombola. E 

concomitantemente fortalecer e difundir junto as escolas e 

seus profissionais as orientações contidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola 

que visam assegurar uma educação de e com qualidade 

para a população quilombola de todo país.

a) Processo Universal – Concorrem todas e quaisquer 

professores/as e gestores/as da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

e de todas as Modalidades de Ensino (Educação de 

Jovens e Adultos (EJA 1); Educação Escolar Quilombola; 

Educação Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; 

Educação Especial e Educação à Distância). 

b) Processo Afirmativo – Refere-se exclusivamente 

a modalidade, Educação Escolar Quilombola,  onde 

concorrem professores/as e gestores/as de escolas 

que atendem a população quilombola e de escolas 

localizadas em territórios quilombolas.

OBS: Abordagens de Gênero, poderão ser inscritas na 

Categoria Professor, dos Processos Universal e Afirmativo 

(Educação Escolar Quilombola). Desde que atendam às 

exigências do edital.

Abaixo se encontra o regulamento que orienta sobre as 

condições necessárias para a participação de professores/

as e gestores/as das redes de ensino pública e particular 

do país.

Objetivo Geral

Identificar, apoiar e difundir boas práticas pedagógicas e 

de gestão escolar, com vistas a concretizar o direito ao 

pleno desenvolvimento escolar de crianças, adolescentes 

e jovens negros/as, brancos/as, indígenas e de outros 

grupos étnico-raciais com qualidade.

Quem pode concorrer?

1. Categorias Concorrentes

1.1 – Categoria Professor:

a)  Professores/as que estejam em atividade nas diferentes 

etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (incluindo EJA) e Ensino Médio (incluindo 

EJA)) e de todas as Modalidades de Ensino (Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; 

Educação Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; 

Educação Especial e Educação à Distância).

b) Professores/as que estejam em atividade em escolas 

1 Educação de Jovens e Adultos.



localizadas em territórios quilombolas2 ou que atuem 

em escolas que atendam estudantes oriundos de 

comunidades quilombolas, nas diferentes etapas da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(incluindo EJA) e Ensino Médio (incluindo EJA)) e de 

todas as Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; Educação 

Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação 

Especial e Educação à Distância). 

1.1.1 – Subcategoria: Abordagem de Gênero

a) Concorrem todos/as e quaisquer professores/as da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio) e de todas as Modalidades de Ensino 

(Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação Escolar 

Quilombola; Educação Indígena; Educação Profissional e 

Tecnológica; Educação Especial e Educação à Distância). 

1.2 – Categoria Escola

a)  Gestores/as de escolas (diretores/as e coordenadores/

as pedagógicos/as) que estejam em atividade na 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(incluindo EJA) e Ensino Médio (incluindo EJA) e de 

todas as Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; Educação 

Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação 

Especial e Educação à Distância).

b)  Gestores/as de escolas (diretores/as e coordenadores/

as pedagógicos/as) que estejam em atividade na 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(incluindo EJA) e Ensino Médio (incluindo EJA)) e de 

todas as Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; Educação 

Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação 

Especial e Educação à Distância), em escolas localizadas 

em territórios quilombolas3.

2 De acordo com o Diagnóstico do Programa Brasil Quilombola, empreendido 
pela SEPPIR (2012), existem 1.912 escolas quilombolas no Brasil.

3 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola na Educação Básica, a definição de Educação Escolar Quilombola 
compreende tanto as escolas localizadas em territórios onde existem comu-
nidades quilombolas, como as escolas que atendem estudantes oriundos de 
territórios quilombolas. Contudo, define-se por escola quilombola apenas as 
localizadas em territórios quilombolas. Por este motivo, a Categoria Escola se 
dirige apenas às unidades de ensino que se enquadrem nesta condição.

PARTE I – PROCESSO UNIVERSAL

2. Objetivo

•  Dar visibilidade, incentivar e subsidiar escolas, profes -

sores/as e profissionais da Educação Básica para a in-

clusão da temática étnico-racial nos projetos pedagógicos 

e de gestão, com o objetivo de disseminá-las e contribuir 

na concretização do direito constitucional ao pleno desen-

volvimento escolar das crianças, adolescentes e jovens 

negros, brancos, indígenas e de outros grupos étnicos e à 

garantia de igualdade de acesso, permanência e sucesso 

na escola;

•  Fortalecer e estimular a inclusão permanente nos cur-

rículos escolares de ações e conteúdos alusivos à diversi-

dade e à promoção da igualdade étnico-racial e de gênero 

nos modelos de gestão das escolas e dos sistemas de 

ensino;

•   Apoiar a implementação da LDB4 alterada especial-

mente pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008;

•   Favorecer o desenvolvimento de metodologias, materi -

ais didáticos e paradidáticos que auxiliem professores/as 

e escolas a tratarem adequadamente o tema da diversi-

dade e das relações étnico-raciais em sala de aula;

•  Estimular a construção de perspectivas interseccio-

nais5 que visem desestabilizar as hierarquias de gêne-

ro e raça existentes no ambiente escolar.

3. Critérios de Seleção

•    A seleção e eleição das melhores práticas pedagógicas 

e de gestão inscritas serão norteadas a partir dos seguintes 

critérios:

3.1 – Categoria Professor

•  Pertinência e coerência com a temática da diversidade 

étnico-racial e da educação para e nas relações étnico-

raciais;

4 Lei de Diretrizes e Bases.

5 O conceito de interseccionalidade propõe a construção de análises que 
considerem “as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou 
mais eixos da subordinação” (CRENSHAW, 2002, p. 177). Ou seja, a perspectiva 
interseccional objetiva apreender como a articulação entre diferentes sistemas 
de opressão, como os marcadores de gênero e raça, particularizam e tornam 
mais complexo o modo pelo qual, determinados grupos sociais vivenciam a 
desigualdade e a exclusão ou experimentam uma condição de privilégio. Assim, 
a construção de perspectivas que visam desestabilizar as hierarquias de gênero e 
raça, deve considerar a inter-relação desses dois conceitos/temas.



•  Adequação da linguagem à etapa escolar correspon-

dente;

•  Relação coerente entre o tema e a/s área/s de conhe-

cimento envolvida/s, bem como entre o universo escolar 

e o social;

•  Consistência pedagógica;

•  Envolvimento das/os crianças/estudantes e da comu-

nidade;

• Metodologia, materiais e recursos utilizados;

• Caráter inovador e potencial para a replicabilidade da 

prática;

•  Referibilidade e/ou implementação da LDB, alterada 

especialmente pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

• Envolvimento do corpo docente, discente, diretivo e 

operacional na implementação da prática pedagógica;

•  Período e duração da prática pedagógica;

•  Abordagem interdisciplinar do tema.

3.1.1 – Abordagem de Gênero – Categoria Professor:

•  Práticas que contribuam para construção de uma edu-

cação para as relações de gênero e raça;

•  Práticas que reconheçam e valorizem a imagem, a im-

portância social, cultural e política, bem como a história 

das mulheres, especialmente, africanas, afro-brasileiras, 

quilombolas e indígenas.

3.2 – Categoria Escola:

•  Inserção de conteúdos sobre diversidade e relações 

étnico-raciais no Projeto Político Pedagógico da escola, 

nas atividades de formação continuada e nas orientações 

didáticas pedagógicas da escola; 

• Iniciativas de implementação e/ou aprimoramento/

inovação dos marcos legais e normativos6;

• Uso e/ou aquisição de material didático e paradidático 

sobre o tema;

•  Gestão democrática e mecanismos de participação so-

cial, de avaliação e de monitoramento;

•  Ações de formação continuada sobre a temática das 

relações étnico-raciais destinadas a gestores/as, profes -

sores/as e demais profissionais da educação em geral; 

•  Grau de institucionalização7 da prática pedagógica.

Quantos trabalhos serão selecionados e 

eleitos?

4. Seleção

Primeira Etapa – Serão selecionados:

4.1 – Categoria Professor

• 06 professores/as (sendo 02 de Educação Infantil, 02 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 02 de Ensino 

Médio (incluindo EJA).

4.1.1 – Abordagem de Gênero – Categoria Professor

•  06 professores/as (sendo 02 de Educação Infantil, 02 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 02 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)).

4.2 – Categoria Escola

•  06 escolas (sendo 02 de Educação Infantil, 02 de En-

sino Fundamental (incluindo EJA) e 02 de Ensino Médio 

(incluindo EJA)).

Segunda Etapa – Serão eleitos:

6 Ações decorrentes e desdobradas das Diretrizes Curriculares Nacionais e do 
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. 

7 Inserção da prática nos documentos oficiais e nas ações pedagógicas e de 
gestão da escola.



4.4 – Categoria Professor

• 03 professores/as (sendo 01 de Educação Infantil, 01 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)).

4.4.1 – Abordagem de Gênero – Categoria Professor

• 03 professores/as (sendo 01 de Educação Infantil, 01 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)). 

4.5 – Categoria Escola

•  03 escolas (sendo 01 de Educação Infantil, 01 de En-

sino Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino Médio 

(incluindo EJA)).

PARTE II – PROCESSO AFIRMATIVO

5. Objetivos

• Identificar, apoiar e disseminar práticas pedagógi-

cas e de gestão desenvolvidas em escolas quilombolas 

e escolas que atendem crianças/estudantes oriundos 

dos territórios quilombolas, que considerem as práti-

cas socioculturais, políticas e econômicas das comu-

nidades quilombolas, seu patrimônio cultural, bem como 

os seus processos próprios de gestão, de ensino-apre -

ndizagem e produção de conhecimento tecnológico;

• Favorecer o desenvolvimento e a disseminação 

de metodologias, materiais didáticos e paradidáticos 

que auxiliem professores/as e escolas a tratarem 

adequadamente o tema da educação escolar quilombola 

e das relações étnico-raciais e de gênero em sala de aula;

•    Estimular a construção de perspectivas interseccionais8 

que visem desestabilizar as hierarquias de gênero e raça 

existentes no ambiente escolar;

8 A perspectiva interseccional objetiva apreender como a articulação entre dife-
rentes sistemas de opressão, como os marcadores de gênero e raça, particular-
izam e tornam mais complexo o modo pelo qual, determinados grupos sociais 
vivenciam a desigualdade e a exclusão ou experimentam uma condição de 
privilégio. Neste sentido, a título de exemplo, uma prática pedagógica concor-
rente na “Abordagem de Gênero”, pode ter como enfoque o grupo de mulheres 
negras, que ocupam historicamente a base da pirâmide social no Brasil, devido 
à intsecção dos marcadores de gênero, raça e classe.

• Contribuir para que o ambiente escolar reconheça e 

valorize a história dos grupos de mulheres, especialmente 

africanas, afro-brasileiras e indígenas (principais alvos da 

violência interseccional de gênero e raça), com o objetivo 

de promover a equidade de gênero, raça e etnia. 

6. Critérios de Seleção

6.1 – Educação Escolar Quilombola – Categoria 

Professor:

•  Pertinência e coerência com a temática quilombola na 

perspectiva das diretrizes curriculares para a Educação 

Escolar Quilombola; 

• Práticas que reconheçam o lugar social, cultural, 

político, econômico, educativo e ecológico ocupado 

pelas mulheres no processo histórico de organização das 

comunidades quilombolas e que promovam a igualdade e 

visem à superação de todas as formas de violência racial 

e de gênero;

•  Adequação da linguagem à etapa escolar correspon-

dente;

•  Consistência pedagógica;

•  Relação coerente entre o tema e a/s área/s de conhe-

cimento envolvida/s, tal como entre o universo escolar e 

o social;

•  Metodologia, materiais e recursos utilizados;

•  Caráter inovador e potencial para replicabilidade da 

prática;

• Referibilidade e/ou implementação da LDB9 alterada 

especialmente pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 

e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola;

• Envolvimento do corpo docente, discente, diretivo, 

operacional e da comunidade quilombola na elaboração/

execução da prática pedagógica;

•  Período e duração da prática pedagógica;

• Abordagem interdisciplinar do tema.

6.2 – Educação Escolar Quilombola – Categoria 

9 Lei de Diretrizes e Bases.



Escola:

• Adoção de conteúdos curriculares, metodologias, 

materiais didáticos e paradidáticos apropriados às reais 

necessidades e interesses dos estudantes quilombolas 

residentes nas zonas rurais e urbanas, considerando o 

que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola;

• Organização dos tempos e espaços escolares 

de suas atividades pedagógicas e das interações 

do ambiente educacional com a sociedade, 

considerando sua localização rural e/ou urbana;

• Iniciativas de implementação e/ou aprimoramento/

inovação dos marcos legais e normativos10; 

• Ações de formação continuada sobre a temática 

quilombola e das relações étnico-raciais destinadas a 

gestores/as, professores/as e demais profissionais de 

educação em geral;

•  Gestão democrática e desenvolvimento de processos 

de avaliação e monitoramento que possibilitem a 

participação das famílias e dos anciãos, especialistas 

nos conhecimentos tradicionais de cada comunidade, nos 

processos decisórios e pedagógicos. 

Quantos trabalhos serão selecionados e 

eleitos no Processo Afirmativo?

7. Seleção

Primeira Etapa – Serão selecionados:

7.1 – Educação Escolar Quilombola – Categoria 

Professor

•  06 professores/as (sendo 02 de Educação Infantil, 02 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 02 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)).

7.2 – Educação Escolar Quilombola – Categoria Escola

•  06 escolas (sendo 02 de Educação Infantil, 02 de Ensino 

Fundamental (incluindo EJA) e 02 de Ensino Médio 

10 Ações decorrentes e desdobradas das Diretrizes Curriculares Nacionais e do 
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. 

(incluindo EJA)).

Segunda Etapa – Serão eleitos:

7.3 – Educação Escolar Quilombola – Categoria 

Professor

• 03 professores/as (sendo 01 de Educação Infantil, 01 

de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)). 

7.4 – Educação Escolar Quilombola – Categoria Escola

•  03 escolas (sendo 01 de Educação Infantil, 01 de Ensino 

Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino Médio 

(incluindo EJA).

PARTE III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Como se inscrever?

8. Procedimentos gerais

•  É obrigatório o preenchimento de todos os campos da 

ficha de inscrição.

•  Cada participante poderá inscrever-se em apenas uma 

categoria. 

• Serão aceitas inscrições de práticas desenvolvidas 

individualmente, e/ou em parcerias e coletivas, realizadas 

por professores/as de diferentes áreas do conhecimento. 

Entretanto, a inscrição só poderá ser feita por um/a 

único/a professor/a. Caso a prática seja eleita, será o/a 

professor/a inscrito/a quem receberá a doação. Fica sob 

sua inteira responsabilidade o destino que será dado a 

ela.

• Os/As professores/as inscritos/as na Categoria 

“Professor” deverão anexar no momento da inscrição, pelo 

site do CEERT, uma declaração da escola (em formato 

.jpg ou .pdf) formalizando anuência, ciência e/ou apoio à 

prática inscrita no Prêmio ou encaminhar por correio.

• Na Categoria “Escola”, somente poderá inscrever-

se um/a gestor/a (diretor/a escolar ou coordenador/a 

pedagógico/a) por instituição.



8.1 – Procedimentos para a Inscrição no Processo 

Universal: 

a)   Somente poderão ser inscritas atividades desenvolvidas 

entre os anos de 2011 e 2013.

8.2 – Procedimentos para a Inscrição no Processo 

Afirmativo 

a) Escolas em territórios quilombolas poderão concorrer 

tanto na Categoria Escola, como na Categoria Professor.

b) Escolas que atendem estudantes oriundos de territórios 

quilombolas somente poderão concorrer na Categoria 

Professor.

c) Para a Abordagem de Gênero, somente serão aceitas 

inscrições na Categoria Professor.

d) Somente poderão ser inscritas atividades desenvolvidas 

entre Janeiro de 2011 e Outubro de 2014, nas etapas e 

modalidades descritas acima.

Alguns aspectos da Seleção

9. Do processo de Seleção:

Importante

• O CEERT notificará os/as 30 responsáveis (sendo 12 

no Processo Universal e 18 no Processo Afirmativo) 

pelas práticas pedagógicas e de gestão selecionadas, 

solicitando o envio dos materiais complementares 

(fotografias, vídeos, produções das crianças/estudantes, 

diário de bordo, questionário, atas etc.). 

•  O/a professor/a ou gestor/a selecionado/a no Processo 

Universal terá 7 dias, a partir da data da comunicação, 

para enviar os materiais complementares ao CEERT.

•  O/a professor/a ou gestor/a selecionado/a no Processo 

Afirmativo terá 15 dias, a partir da data da comunicação, 

para enviar os materiais complementares ao CEERT.

• A Comissão Julgadora será formada por especialistas, 

acadêmicos, professores/as, pesquisadores/as gestores/

as da área de educação para a diversidade e igualdade 

étnico-racial e coordenadores/as de programas do CEERT.

Atenção aos prazos!

10. Período de Inscrição

03 de Novembro de 2014 a 31 de Março de 2015.

•  Os trabalhos recebidos fora do período de inscrição 

estarão automaticamente desclassificados.

Efetue a sua inscrição de maneira 

correta

11. Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas de duas formas: 

a) Site: www.ceert.org.br

b) Correio: CEERT – Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades - Rua Duarte de Azevedo, 737, 

Santana, CEP 02036-022 – São Paulo – SP.

Importante: O/A professor/a e o/a gestor/a deverão 

escolher apenas uma única via (Site ou Correio) para 

o envio do trabalho. Somente serão aceitos trabalhos 

devidamente acompanhados da ficha de inscrição com 

os dados pessoais do/a participante e a identificação 

do trabalho (digitalizada, datilografada ou escrita em 

letra de forma).

• A confirmação da inscrição será feita por meio da 

atribuição de um número de protocolo. Esse número de 

inscrição será gerado de duas formas, a depender do 

modo de inscrição do trabalho:

a) Pelo programa de inscrição, caso o/a professor/a ou 

gestor/a tenha efetuado sua candidatura por meio do Site.

b) Por e-mail, caso o/a professor/a ou gestor/a tenha 

efetuado sua inscrição por Correio.

Importante: Em ambos os casos, somente após o 

recebimento do NÚMERO DE INSCRIÇÃO o/a professor/a 

ou gestor/a poderá considerar-se devidamente inscrito/a.

• O CEERT não se responsabilizará por trabalhos 

extraviados pelos Correios ou não autenticados no Site. O 



mesmo se aplica às inscrições extraviadas, enviadas fora 

do prazo ou endereçadas erroneamente.

Qual será a Premiação?

12. Eleitos

12. 1 – Categoria Professor

12.1.1 – Processo Universal 

• 03 professores/as serão eleitos/as (sendo 01 de 

Educação Infantil, 01 de Ensino Fundamental (incluindo 

EJA) e 01 de Ensino Médio (incluindo EJA)).

12.1.2 – Processo Afirmativo – Educação Escolar 

Quilombola

• 03 professores/as serão eleitos/as (sendo 01 de 

Educação Infantil, 01 de Ensino Fundamental (incluindo 

EJA) e 01 de Ensino Médio (incluindo EJA)).

12.1.3 – Abordagem de Gênero

• 03 professores/as serão eleitos/as (sendo 01 de 

Educação Infantil, 01 de Ensino Fundamental (incluindo 

EJA) e 01 de Ensino Médio (incluindo EJA)).

•   Cada um/a dos/as eleitos/as receberá a doação de: 

•  R$ 5.000,00; 

•  01 Notebook;  

•  01 Kit de livros sobre a temática da Diversidade e 

Igualdade Étnico-Racial.

• Os/As professores/as eleitos/as participarão de uma 

formação continuada, orientada para a temática da 

Educação para e nas Relações Étnico-Raciais, organizada 

pelo CEERT, em data e local oportunamente divulgados.

12.2 – Categoria Escola

12.2.1 – Processo Universal 

•   03 escolas serão eleitas (sendo 01 de Educação Infantil, 

01 de Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 01 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)). 

12.2.2 – Processo Afirmativo – Educação Escolar 

Quilombola

•  03 escolas serão eleitas (sendo 01 de Educação Infantil, 

01 de Ensino Fundamental (incluindo EJA), 01 de Ensino 

Médio (incluindo EJA)).

•  Cada uma das escolas receberá a doação de:  

•  R$10.000,00 (este valor será depositado na conta da 

APM¹¹);

•  01 Notebook; 

•  01 Kit de livros sobre a temática da Diversidade e  

Igualdade Étnico-Racial.

•   Gestores/as (diretores/as ou coordenadores/as ped-

agógicos/as) representantes das escolas eleitas partici-

parão de uma formação continuada, orientada para a 

temática da educação para e nas relações étnico-raciais, 

organizada pelo CEERT, em data e local oportunamente 

divulgados.

•  02 escolas dentre as finalistas serão acompanhadas 

pela equipe do CEERT, por até 12 meses, com o objetivo 

de apoiar a consolidação da iniciativa inscrita no Prêmio. 

A metodologia, os locais e os meses referentes ao 

acompanhamento serão oportunamente divulgados.

Solenidade

13. Apresentação dos Eleitos

•  As doações da categoria professor serão entregues 

em evento na cidade de São Paulo, que será realizado 

no segundo semestre de 2015, em local e data a serem 

oportunamente comunicados.

•  As doações da categoria escola serão divulgadas em 

evento na cidade de São Paulo, que será realizado no 

segundo semestre de 2015, em local e data a serem 

oportunamente comunicados e depositadas na conta 

da APM (Associação de Pais e Mestres) mediante 

apresentação de documentação e indicação formal por 

parte da escola dos dados para depósito. 

•  Caberá ao CEERT arcar com as despesas de viagem, 

hospedagem, refeições e traslado dos eleitos residentes 

fora da Grande São Paulo.



14. Dispositivos Gerais

•   O presente Edital poderá ser alterado e/ou suspenso 

ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força 

maior ou por qualquer outra razão que esteja fora do 

controle do CEERT.

•  Caso seja constatado algum tipo de descumprimento 

deste Edital, bem como a declaração de alguma 

informação falsa, o/a participante será automaticamente 

desclassificado/a pela Comissão Organizadora.  

•  Os/As participantes atestam, desde já, serem os/as 

autores/as das práticas pedagógicas e de gestão escolar 

inscritas neste Edital. É de total responsabilidade dos/

as participantes qualquer eventual questionamento 

relacionado a direitos autorais, concernente ao uso de 

textos, fragmentos de textos ou outras reproduções 

indevidas da obra de terceiros.       

•  Ao se inscreverem neste Edital, os/as professores/

as e gestores/as estarão concedendo automaticamente 

e de forma irrevogável, os direitos autorais patrimoniais 

do uso e reprodução das práticas pedagógicas e de 

gestão concorrentes, sem ônus de qualquer natureza, por 

período indeterminado. Assegurando o devido crédito, o 

CEERT poderá reproduzir o conteúdo das práticas para 

publicação, divulgação, produção audiovisual e exposição, 

a seu exclusivo critério. 

• Os materiais produzidos pelas crianças e pelos/

as estudantes (como desenhos, cartazes, banners, 

fanzines, revistas, fotografias, vídeos etc.), enviados 

como documentação complementar na segunda etapa da 

seleção, deverão ser remetidos com o nome completo de 

seus autores;

•  Caso haja fotos e vídeos contendo imagens das/os 

crianças/estudantes, o/a professor/a ou gestor/a deverá 

providenciar e enviar para o CEERT uma autorização, 

assinada pelos/as responsáveis, que permita publicar e 

divulgar estas imagens.

•   Os 30 trabalhos selecionados na Primeira Etapa 

podem ser publicados em um Livro/Catálogo (virtual), 

os quais serão descritos e indicados como exemplos de 

práticas educacionais bem-sucedidas.

•    Os materiais enviados ao CEERT não serão devolvidos, 

ficando à disposição para pesquisa e consulta pelo 

período máximo de 02 (dois) anos, contados da data de 

postagem.

•  A escolha do Comitê de Seleção e do Júri é de inteira 

responsabilidade do CEERT. Não serão admitidos 

recursos de suas decisões.

•  Caso a Comissão Julgadora constate a inconsistência 

e/ou incoerência das propostas, conteúdo e metodologia 

do conjunto de trabalhos inscritos neste Edital, o CEERT 

se isenta de eleger vencedores.

•  A alteração de endereço postal ou eletrônico e dos 

contatos telefônicos do/a professor/a ou gestor/a inscrito/a 

deverá ser imediatamente comunicada ao CEERT, sob 

pena de cancelamento da inscrição. 

•  Os/As funcionários/as e assessores/as do CEERT, os 

membros do Comitê de Seleção e do Júri e seus parentes 

não poderão participar deste Edital.

•   O CEERT não credencia nem autoriza nenhuma pessoa 

ou empresa a prestar ou solicitar informações referentes 

a este Prêmio, de modo que os contatos sempre deverão 

ser feitos diretamente com nossa equipe.



Realização

Correalização

Parceiros

Apoio na Divulgação

 Centro de Estudos 
das Relações de Trabalho e Desigualdades.

CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades. www.ceert.org.br  / 

ceerteduc@uol.com.br / (011) 3804 – 0320
R. Duarte de Azevedo, 737. Santana. São Paulo/SP  CEP 

02036-022


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

