Descreva sua dúvida

Respostas

Fotos e gráficos deverão contemplar o número exigido das 06 páginas??O anexo disponível está
como imagem e PDF, ou seja , não pode ser digitado. Ele só serve como exemplo, não para
preenchimento. Então devemos digitá-lo a partir da categoria? Obrigada.

Conforme parágrafo único do artigo 11 do Regulamento, o máximo de páginas que o
trabalho deve ter é 6 (seis). Caso haja material gráfico, este não deve ultrapassar a
quantidade de 1 (uma) página e não deverá estar inserido no texto, mas sim ao final,
numa página exclusiva para este material, ainda respeitando o limite total de 6 (seis)
páginas. O trabalho deverá ser digitado conforme o modelo anexo ao Regulamento,
ou seja, este modelo deve ser seguido como base para a estruturação do trabalho.

Boa noite, estou participando da Comissão de Alinhamento e Revisão do Currículo no grupo de
trabalho de Língua Portuguesa e gostaria de saber se posso participar do Prêmio. Obrigada. Cíntia
Ribeiro de Toledo

Sim, desde que atenda a todos os critérios estabelecidos no Regulamento do prêmio.

Olá! Sou professora do 1ano e fiquei em dúvida no momento de avaliar, pois eles não realizam o
Aprendi. Resolvi utilizar a sondagem escrita e também a sondagem de matemática, porém devido a
semana que antecede o recesso e também os jogos da copa houve falta dos alunos, então só
As turmas de 1º ano devem seguir o item 5A da tabela de critérios de avaliação, ou
finalizei a sondagem de matemática com alguns alunos na primeira semana de retorno às aulas, há
seja, no lugar da avaliação APRENDI, devem descrever o instrumento de avaliação
problema em utilizar esses dados?
que foi objeto do trabalho, por exemplo a sondagem.
Outra dúvida, os professores cuja turma realiza o Aprendi já iniciam com uma pontuação devido ao
resultado obtido na avaliação, isso não é uma desvantagem para o professor que atua no 1 ano?
Agradeço a atenção desde já! Obrigada!
Como seria o modelo da declaração da direção, pois não consta no regulamento.

Será enviado modelo de declaração, porém as declarações já enviadas serão
aceitas.

Conforme Resolução SME n 11/2018, art 3, inciso I, letra b, terá como tema para o ensino
fundamental: "Desenvolvimento de habilidades e competências no ensino fundamental: a cultura
escrita e o raciocínio lógico-matemático", sendo necessário apresentar um trabalho que haja link
com Ler e Escrever e EMAI? Analisando os trabalhos vencedores da 1a edição, concluo que se o
professor elegeu uma determinada sequência didática trabalhada no 1o semestre/18 com o material
Ler e Escrever (enfoque em CNS e LP) e deseja apresentar tão somente esta e não deseja
destacar algo desenvolvido com o EMAI para concorrer ao prêmio, estará correto. Posso prosseguir
com a participação dessa forma? O que é esperado para essa categoria? Aguardo posição.

Conforme Regulamento, artigo 3º, I, b), para a categoria de Ensino Fundamental
"Experiências Pedagógicas Desenvolvidas no tema “Desenvolvimento de habilidades
e competências no ensino fundamental: a cultura escrita e o raciocínio lógico
matemático”, tomando-se por base as atividades desenvolvidas no Ler e Escrever e
EMAI - Educação Matemática nos Anos Iniciais para os anos iniciais do ensino
fundamental. Para os anos finais, a base deverá ser o material escolhido pelo
professor.". Contanto que o trabalho tenha por base as atividades desenvolvidas no
Ler e Escrever ou EMAI, o trabalho poderá ser inscrito.

Como funciona, é um artigo científico?

A estrutura do trabalho está descrita no Regulamento, inclusive com modelo anexo.

Gostaria de saber se posso participar mesmo não participando da formação da Lemann.

Sim, pode participar, a pontuação pela participação no curso da Fundação Lemann
foi removida pelo comunicado SME 8/2018.

No caso de diretores é necessária também a declaração ....

Será enviado modelo de declaração, porém as declarações já enviadas serão
aceitas.

Conforme Regulamento, artigo 3º, I, b), para a categoria de Ensino Fundamental
"Experiências Pedagógicas Desenvolvidas no tema “Desenvolvimento de habilidades
Desenvolvi um projeto de Educação Socio Emocional com meus alunos (pois acredito que o Projeto e competências no ensino fundamental: a cultura escrita e o raciocínio lógico
matemático”, tomando-se por base as atividades desenvolvidas no Ler e Escrever e
deve ser desenvolvido a partir das necessidades reais) , pelo que li só poderão ser inscritos
EMAI - Educação Matemática nos Anos Iniciais para os anos iniciais do ensino
trabalhos que tiveram como base o ler e Escrever ou o EMAI???
fundamental. Para os anos finais, a base deverá ser o material escolhido pelo
professor."
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Como elaborar, o que precisa constar na declaração que é solicitada a escola antes de finalizar a
inscrição?

Será enviado modelo de declaração, porém as declarações já enviadas serão
aceitas.

Boa noite
Como deve ser feita a declaração da direção da escola que o projeto está de acordo?
Deverá ser assinada? Se houver algum modelo, podem me enviar?
Aguardo retorno.

Será enviado modelo de declaração, porém as declarações já enviadas serão
aceitas.

Com relação ao paragrafo 1º do artigo 12 no que se refere à apresentação comparativa dos
resultados antes e depois do trabalho desenvolvido considerando a media do resultado da
Será publicada retificação do parágrafo 1º do artigo 12 do Regulamento, devendo ser
APRENDI 1º semestre 2018. Pergunto: como fazer um comparativo visto que ainda não realizamos considerado somente o resultado da avaliação APRENDI do 1º semestre de 2018.
a segunda APRENDI no ano. Mando só os gráficos mostrando o resultado desta?

