SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 1
Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin - CEP 04564-000
Telefone (011) 5094-4128 - Núcleo Pedagógico
NPE: desu1npe@see.sp.gov.br

Regulamento
Disposições gerais
O “3º Encontro de Boas Práticas da Diretoria de Ensino Sul 1” tem como meta
apresentar, valorizar e divulgar os projetos pedagógicos realizados nas Unidades
Escolares no ano letivo de 2014.

Artigo 1º: Participantes
Podem participar: a Equipe Gestora e Professores das Unidades Escolares
Estaduais pertencentes à Diretoria de Ensino Região Sul 1.

Artigo 2º: Objetivo
Socializar as boas práticas realizadas nas Unidades Escolares da Diretoria de
Ensino Região Sul 1 durante o ano letivo de 2014, focalizando a relação entre
procedimentos didáticos, expectativas de aprendizagem e resultados alcançados no
desenvolvimento do trabalho com aluno.
Apresentar as ações pedagógicas ressaltando as diferentes maneiras de
organizar o ensino e aprendizagem, considerando o processo educativo em diferentes
dimensões nas Unidades Escolares.
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Estrutura de funcionamento
Artigo 3º: Prazo de inscrição
1. O prazo de inscrição será no período entre 03 de Novembro de 2014 e 06 de
Fevereiro de 2015 no blog: http://nucleopedagogicodesul1.blogspot.com.br ou
no site: http://desul1.edunet.sp.gov.br. Não serão aceitos trabalhos entregues
após o dia 06 de Fevereiro de 2015.

2. Cada Unidade Escolar poderá inscrever projetos nas seguintes categorias:
- Temas Transversais;
- Cultura é Currículo;
- Ler e Escrever;
- Ensino de Matemática nos Anos Iniciais;
- Transição;
- Fluxo Escolar;
- Programa “Escola da Família”;
- Educação Especial;
- Professor Mediador;
- Sala de Leitura;
- Tecnologia;
- Projetos Diversificados.

3. Serão aceitos, no máximo, 2 (dois) projetos por Unidade Escolar de categorias
diferentes, por ordem de inscrição.

Artigo 4º: Entrega do material

4. Após a inscrição, o material para a avaliação deverá ser entregue na Diretoria
de Ensino Sul 1 (Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin), impreterivelmente, até o dia
13 de Fevereiro de 2015 via “PROTOCOLO”, A/C Núcleo Pedagógico.
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5. O formato do material para avaliação deverá ser entregue contendo:
 Texto escrito com o planejamento da atividade e resultados, que deverá
conter: nome da Escola, nome dos responsáveis, título, justificativa,
objetivos, público alvo, indicação da categoria em que o projeto se
enquadra, etapas desenvolvidas, registro dos resultados, e referências
bibliográficas;
 Apresentação em Powerpoint, com no máximo 10 (dez) slides, que
deverá conter:

Folha de rosto (nome da Escola, profissionais envolvidos, e o
nome do projeto);

Slides que tragam contextualização da atividade a ser
apresentada, considerações dos profissionais, resultados ou impactos na
aprendizagem (ainda que parciais);
Obs: Os slides não devem conter animações, músicas e imagens
ilustrativas, com exceção daquilo que for inerente à compreensão da
atividade apresentada.
 Caso haja vídeo como referência ao processo desenvolvido, este poderá
ter os seguintes formatos:
 .wmv;
 .mp4;
 .avi;
 .flv.
6. O projeto deverá respeitar, quando à apresentação oral, o tempo máximo de
15 (quinze) minutos. Assim, é importante que os materiais estejam adequados
ao tempo de apresentação solicitado.

Artigo 5º: Comissão avaliadora
Os projetos serão avaliados por uma comissão composta por:
 04 (quatro) PCNPs: 1 (um) da área de Humanas; 1 (um) da área de Linguagens,
1 (um) da área de Ciências da Natureza e 1 (um) do Ensino Fundamental dos
Anos Iniciais (EFAI).
 02 (dois) Supervisores.
 Diretor do Núcleo Pedagógico.
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Artigo 6º: Critérios de avaliação
O Projeto inscrito pela Unidade Escolar deverá:
1. Ser coerente com os pressupostos teórico-práticos do Currículo do Estado de

São Paulo;
2. Apresentar resultados significativos para o processo de formação do aluno;
3. Propiciar maior envolvimento e participação da comunidade nas ações

escolares.

Artigo 7º: Período de Avaliação e Seleção
 O período de avaliação dos projetos pela Comissão avaliadora
acontecerá entre 18 e 23 de Fevereiro de 2015.
 Serão selecionados 10 (dez) projetos que atendam aos critérios préestabelecidos por este regulamento.

Artigo 8º: Divulgação de resultados


A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro de 2015 no blog:
http://nucleopedagogicodesul1.blogspot.com.br,

no

site:

http://desul1.edunet.sp.gov.br.
 Após a divulgação dos resultados, em data a ser definida, haverá a
convocação dos responsáveis pelos projetos para uma reunião de préapresentação dos trabalhos.

Núcleo Pedagógico DER Sul 1
2014/2015
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