
 

 

EDITAL                

CONECTANDO BOAS PRÁTICAS-CBP 

PROFESSOR TRANSFORMADOR 

 
 

O CONECTANDO BOAS PRÁTICAS-CBP é uma iniciativa promovida pela 

Secretaria Municipal de Educação de Tabira-PE em parceria com o Núcleo 

Conectando Saberes de Tabira–PE. 

O CBP tem como objetivos: 

 
I - valorizar o papel dos professores, coordenadores e gestores da rede municipal 

de Tabira-PE, como agentes fundamentais no processo formativo das novas 

gerações; 

II - reconhecer o trabalho dos professores, coordenadores e gestores da rede 

municipal de ensino de Tabira-PE que, no exercício das funções, que contribuem 

de forma relevante para uma educação pública de qualidade; 

III - dar visibilidade às experiências pedagógicas exitosas de ensino remoto, 

conduzidas pelos professores, coordenadores e gestores e que sejam passíveis 

de adaptações em outras realidades. 

IV – montar o 1º banco de dados de ações pedagógicas da Rede Municipal de 

Tabira-PE, servindo como referência em trabalhos futuros e como auxílio para 

os docentes da própria rede. 

A participação do CBP é voluntária e totalmente gratuita, não sendo 

necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem 



 

está condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, pelos 

participantes, seja qual for sua natureza. 

 
A participação do professor, coordenador e gestor no CBP se dá por meio da 

inscrição de uma ação pedagógica de ensino remoto, já realizada ou em 

andamento nas escolas da Rede Municipal de Tabira-PE, exclusivamente do  ano 

de 2021, por meio de formulário específico seguindo os requisitos descritos neste 

Regulamento. 

 

 
1. PARTICIPAÇÃO 

1.1. A participação no CONECTANDO BOAS PRÁTICAS 2021 está aberta a 

professores, coordenadores e gestores vinculados a escolas da rede pública 

municipal de Tabira-PE (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação do Campo e Atendimento Educacional 

Especializado-AEE). 

1.2. O professor, coordenador e Gestor participante poderá escrever somente 

uma ação pedagógica de ensino remoto. A ação pedagógica que tenha mais de 

um educador envolvido não poderá ser escrita duas vezes. 

1.3. A ação pedagógica deve ser inédita e de autoria própria, sob pena de 

cancelamento da inscrição caso exista replicabilidade em sua totalidade de uma 

ação pedagógica já conhecida e/ou trabalhada. 

1.4. A ação pedagógica deve ter um único autor representante, ainda que seja 

multidisciplinar ou realizado por um grupo de professores. 

1.4.1 Em termos amplos, ações pedagógicas que resultem na melhoria da 

qualidade de ensino dos estudantes ou ainda que possibilite um maior 

engajamento da família ou dos estudantes, afim de garantir a permanência na 

“escola” em tempos de ensino remoto. 

1.4.2. São categorias do CONECTANDO BOAS PRÁTICAS- CBP 

 
a. Categoria 1: CRECHE (Educação infantil) 

b. Categoria 2: Pré-Escola (Educação infantil) 

c. Categoria 3: 1º, 2º E 3º ANOS (Anos iniciais do Ensino Fundamental) 

d. Categoria 4: 4º E 5º ANOS (Anos iniciais do Ensino Fundamental) 

e. Categoria 5: 6° AO 9° ANOS (Anos finais do Ensino Fundamental 

f. Categoria 6: Educação de Jovens e Adultos - EJA 

g. Categoria 7: Atendimento Educacional Especializado-AEE 



 

h. Categoria 8: Educação do Campo 

i. Categoria 9: Coordenador(a) Pedagógico 

j. Categoria 10: Gestor(a) Escolar 

 
2. INSCRIÇÃO 

2.1 A inscrição é gratuita, e se dará por meio do preenchimento do formulário de 

inscrição que estará disponível no site: edu.tabira.pe.gov.br. A inscrição 

deverá ser realizada no período de 01 de Junho de 2021 a 31 de Julho de 

2021.  

 

2.3. O participante deverá preencher todos os dados e informações solicitadas 

no formulário de inscrição, para identificação pessoal e profissional no cadastro, 

bem como todos os dados da ação pedagógica, atendendo aos seguintes itens: 

Nome; e-mail; telefone; endereço residencial; local de trabalho; cargo; formação 

acadêmica e categoria a qual irá se escrever como descrito no ITEM: 1.3.1. 

2.4 Estrutura de apresentação da AÇÃO PEDAGÓGICA 

 
a. TÍTULO DA AÇÃO PEDAGÓGICA (até 80 caracteres) 

 
b. OBJETIVOS (até 300 caracteres); 

 
c. RECURSOS utilizados para desenvolver a ação pedagógica (até 400 

caracteres); 

d. METODOLOGIA, descreva o passo a passo da ação pedagógica (até 1000 

caracteres); 

e. O IMPACTO que a ação pedagógica gerou para a escola, em seus estudantes, 

para as famílias e em sua formação (até 800 caracteres); 

f. EVIDÊNCIAS (fotos, vídeos, atividades realizadas). 

 
2.5. Os organizadores não se responsabilizam pelo não recebimento da 

inscrição enviada pelo professor, bem como por qualquer impossibilidade de 

participação em razão de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas 

no provedor de internet utilizado pelo candidato. 

 
2.6. O candidato receberá um e-mail onde constará a confirmação da inscrição. 

 
2.7. Não serão aceitas reclamações após o encerramento das inscrições. 
 

 

 

 



 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
3.1. As ações pedagógicas escritas no CONECTANDO BOAS PRÁTICAS – 

CBP – PROFESSOR TRANSFORMADOR - 2021, cada categoria será avaliada 

por três profissionais sendo, Representantes  da Equipe pedagógica da SME-

Tabira-PE e Representantes da Conectando Saberes de outros núcleos do 

Brasil. 

3.2. Os resultados da seleção são de exclusiva responsabilidade da Banca 

Avaliadora, não cabendo contestação dos candidatos sobre eles.  

3.3. O primeiro resultado a ser dado será o que diz respeito a Tabela de 

Classificação no item 6 deste edital, que compreende o 1º e 2º lugar de cada 

categoria. 

3.4. O primeiro lugar de cada categoria, automaticamente, estará concorrendo 

ao Prêmio Conectando Boas Práticas – Professor Transformador 2021 

3.5. O resultado final, que compreende o Prêmio Conectando Boas Práticas – 

Professor Transformador 2021, será dado a apenas um único professor. Aquele 

que se destacou entre as dez categorias 

 

3.6. A avaliação da ação pedagógica seguirá os seguintes critérios: 

a) Pertinência curricular e pedagógica 

b) A relevância da ação pedagógica; 

c) A inovação pedagógica; 

d) O engajamento e aprendizagem dos estudantes e comunidade escolar; 

e) A possibilidade de replicação ou adaptação da ação pedagógica em outras 

realidades. 

f) Evidências. 

 
 

4. RESULTADO 

 
O resultado será publicado no mês de Outubro de 2021. 

 
5. PREMIAÇÃO 

 
5.1. Todos participantes receberão um feedback pedagógico da banca avaliadora 

e um certificado de participação do evento Conectando Boas Práticas-CBP. 

5.2. Os professores, coordenadores, gestores, autores das ações pedagógicas 



 

classificadas 1º em cada uma das categorias conforme apresentadas pelo 

cronograma de classificação abaixo, além do certificado, receberão uma placa   

de reconhecimento, a oportunidade de apresentar   o seu relato   no 1º 

Seminário Conectando Boas Práticas – Professor Transformador da Rede 

Municipal de Tabira-PE que  acontecerá em Outubro de 2021 

5.3. Os professores, gestores e coordenadores, autores das ações 

pedagógicas classificados em 1º lugar em cada uma das categorias, 

concorrerão ao Prêmio Professor Transformador 2021, sendo sua ação 

pedagógica avaliada por uma equipe composta por 3 (três) componentes, 

sendo um representante da SME e dois Coordenadores de Núcleo 

Conectando Saberes de outros núcleos do Brasil. 

 

 

6. Tabela de Classificação 
 

Todos os autores dos relatos escritos: Receberão certificado 

Divisão das Categorias Classificação 

Categoria 1: CRECHE (Educação infantil) 1º e 2º colocados 

Categoria 2: Pré-Escola (Educação infantil) 1º e 2º colocados 

Categoria 3: 1º, 2º e 3º ANOS (Anos iniciais do Ensino Fundamental) 1º e 2º colocados 

Categoria 4: 4º e 5º ANOS (Anos iniciais do Ensino Fundamental) 1º e 2º colocados 

Categoria 5: 6° AO 9° ANOS (Anos finais do Ensino Fundamental) 1º e 2º colocados 

Categoria 6: Atendimento Educacional Especializado - AEE 1º e 2º colocados 

Categoria 7: Ensino de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º colocados 

Categoria 8: Educação do Campo 1º e 2º colocados 

Categoria 9: Coordenador(a) Pedagógico 1º e 2º colocados 

Categoria 10: Gestor(a) Escolar 1º e 2º colocados 

 

 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente este 

regulamento e aceitar todas as suas condições, declarando estar de acordo com 

os requisitos de participação e garantindo que todas as informações prestadas 

em razão de sua participação são verdadeiras. O conteúdo do trabalho e os 

dados cadastrais fornecidos são de inteira responsabilidade do participante. 



 

7.2 A autenticidade dos projetos enviados pelos candidatos será avaliada pela 

banca julgadora, sendo desclassificados as ações pedagógicas que infringirem 

quaisquer das condições estabelecidas neste Regulamento. 

7.3 Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação no 

CONECTANDO BOAS PRÁTICAS serão submetidos aos organizadores para 

avaliação, sendo as suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

7.4 As dúvidas e informações sobre o CONECTANDO BOAS PRÁTICAS 

poderão ser esclarecidas por meio do 

e- mail: conectandosaberes.tabirape@gmail.com 

 

Tabira-PE, 24 de Maio de 2021. 

mailto:conectandosaberes.tabirape@
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