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REGULAMENTO PRÊMIO CME - 2022 

 
Criado em 2021 pelos membros do Conselho Municipal de Educação de 

Salto, aprovado e deliberado em 24 de março de 2021. Reconhece e valoriza 

professores da Educação Infantil ao Ensino Médio também gestores escolares 

(diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professor, agente de 

organização, agente de limpeza, secretários de escola, merendeira) de escolas 

públicas, municipais e particulares. O Prêmio tem o apoio da SEME, Diretoria de 

Ensino Região de Itu, e mantenedores de escolares particulares. 

 
ORGANIZADOR: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO/SP 

TEMA 2022 – “Experiências exitosas de aproximação entre 

FAMÍLIA X ESCOLA” 

 
PRÊMIO 

O Prêmio CME tem caráter pedagógico/educacional. Seu propósito é 

identificar, valorizar e divulgar experiências educativas inclusivas, equitativas e 

de qualidade, planejadas e realizadas por todos os atores dentro das Unidades 

Escolares de ensino regular brasileiras, públicas, privadas, rurais ou urbanas da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. A presente premiação não se insere em 

qualquer modalidade de sorteio, sendo que a escolha de finalistas e vencedores 

ocorre somente por meio votação democrática entre os conselheiros. 
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• PARTICIPAÇÃO: Todos os profissionais que atuam na Unidade Escolar 

com vigência do ano de 2022. 

• Exercer funções no ensino básico, nas disciplinas curriculares, complementares 

ou no atendimento educacional especializado em escolas públicas, privadas, 

filantrópicas de acesso público, rurais ou urbanas. 

 
Será permitida a participação de professores e gestores escolares já 

premiados em edições anteriores. 

 
É vedada a participação de estagiários. 

 
2.1 – Além dos critérios já mencionados, no preenchimento da inscrição os 

participantes deverão escolher uma das categorias abaixo: 

 
• Educação Infantil: 

 
Bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses); 

 
Crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses); 

Crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses); 

• Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1o ao 5o ano), 

incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos seguintes 

componentes curriculares: 

 
Arte; 

 
Ciências da Natureza; 
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Educação Física; 

Geografia; 

História; 

 
 

Linguagens – Língua Portuguesa Anos Iniciais (1o, 2o); 

 
 

Linguagens – Língua Portuguesa (3o, 4o e 5o anos); Linguagens 

 
– Língua Estrangeira; Matemática. 

 
• Anos Finais do Ensino Fundamental (de 6o ao 9o ano), 

incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos seguintes 

componentes curriculares: 

 
Arte; 

 
Ciências da Natureza; 

Educação Física; 

Geografia; 

História; 

 
Linguagens – Língua Portuguesa; 

 
Linguagens – Língua Estrangeira; Matemática. 
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• Ensino Médio (de 1o ao 3o ano), incluindo Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, nos seguintes componentes 

curriculares: 

 
Arte; 

Biologia; 

Educação Física; 

Filosofia; 

Física; 

Geografia; 

História; 

Linguagens – Língua Portuguesa; 

Linguagens – Língua Estrangeira; 

Matemática; 

Química; 

Sociologia. 

• Atendimento Educacional Especializado – AEE 
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Segundo a política nacional, a função do AEE é de identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação das 

barreiras para a plena participação dos estudantes com deficiência, transtorno 

do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, em prol da 

autonomia e independência na escola e fora dela. 

O referido atendimento complementa e/ou suplementa o processo de 

escolarização desses alunos. Ou seja, não é substitutivo, devendo ocorrer no 

contraturno escolar, preferencialmente na mesma escola e em sala de recursos 

multifuncionais (SRM). Trata-se de um serviço da educação especial, que deve 

ser realizado em articulação com as demais políticas públicas, integrar o projeto 

político-pedagógico (PPP) da escola e envolver toda a comunidade escolar. 

 
• A.D.I- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil ( escolhida pela Câmara 

Temática). 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS ( escolhida pela Câmara Temática) 

• INSPETOR DE ALUNOS (escolhido pela Câmara Temática) 

• MERENDEIRA (escolhida pela Câmara Temática) 

• SECRETÁRIOS de ESCOLA (escolhido pela Câmara Temática) 

• PROFESSOR (escolhido pela Câmara Temática) 

• COORDENADOR PEDAGÓGICO (escolhido pela Câmara temática) 

• ASSISTENTE DE DIRETOR (VICE-DIRETOR) (escolhido pela 

Câmara Temática) 

• DIRETOR (escolhido pela Câmara Temática) 

 
• Orientador e outros (escolhido pela Câmara Temática). 

 
PRAZO DE INDICAÇÕES:  18 de abril de 2022 a  30 de maio 2022
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As indicações deverão ser feitas online pelo site do CME. Os 

participantes deverão preencher a ficha de inscrição com todos os dados para 

sua identificação pessoal e profissional. 

 
Antes de realizar indicação, o participante deverá ler atentamente este 

Regulamento e aceitar todas as condições, declarando estar de acordo com os 

requisitos de participação e garantindo que todas as informações prestadas são 

verdadeiras. 

Poderão ser inscritos Projetos individuais. 

Os conselheiros não se responsabilizam pelo não recebimento da 

indicação enviada pelo participante, bem como por qualquer impossibilidade de 

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

no provedor de internet utilizado por ocasião da indicação. 

Caso o participante não receba a mensagem de confirmação de 

participação em até 12 (doze) horas após o envio da indicação, deverá enviar 

um e-mail para o fale conosco do site do CME informando a organização. Não 

serão aceitas reclamações após o encerramento das indicações. 

 
As indicações estão abertas para experiências escolares que 

possam ser devidamente comprovadas por meio de planejamentos do 

trabalho, portfólio com as produções das crianças, alunos ou estudantes 

envolvidos e professores, coordenadores e equipe da escola. Tratando-se 

de gestores educacionais – diretores, coordenadores pedagógicos, 

orientadores educacionais e pedagógicos – o êxito do projeto deverá ser 

analisado pelo participante por registro das ações, fotos, vídeos, 

avaliações, relatos dos participantes, registos de percursos formativos 

dos docentes e de assembleias que indiquem gestão participativa, entre 

outros materiais que ajudem a comprovar e evidenciar o impacto positivo 
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nas aprendizagens dos envolvidos, sejam eles crianças, jovens ou adultos 

e que tenham sido realizadas no ano letivo de 2022 ou que estejam em 

 
curso no ano vigente e tenham documentação de comprovação das 

aprendizagens alcançadas. 

 
A participação será única,individual. 

 
 

Os organizadores premiarão somente o professor, gestor escolar e 

outros atores em nome do qual a indicação foi inscrita. 

O prazo de inscrição poderá ser prorrogado a qualquer momento, conforme 

definição da organizadora, o que será informado no site CME e nas redes sociais. 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO 

A divulgação dos ganhadores é realizada por meio de Regulamento, 

selecionando: 

 
(i) os mais indicados pela COMISSÃO AVALIADORA DO C.M.E. 

 
Esses indicados também receberão uma ligação telefônica da equipe 

do Prêmio CME/SALTO SP. 

Caso sejam verificados nomes idênticos, os organizadores, de forma 

soberana, desclassificarão ambos. 

Os indicados serão convidados a participar do evento de premiação no 

dia 24 de agosto  de 2022, às 19h30 ocasião em que será realizado o II 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no Teatro Municipal da Estância 

Turística de Salto, Palma de Ouro. 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

Os indicados serão selecionados obedecendo os seguintes critérios (e 

não necessariamente nesta ordem), constituindo-se elegíveis se: 

 
• As evidências de aprendizagem estão claramente demonstradas e 

comprovadas pela análise do material encaminhado. 

• O projeto puder ser desenvolvido em outros contextos 

educacionais, não exigindo condições físicas, materiais ou 

regionais exclusivas e especiais. 

• A equidade e a inclusão são, de fato, garantidas nas ações 

realizadas, podendo-se comprovar o avanço de aprendizagem de 

todos os envolvidos, independentemente de condição física ou 

intelectual pré-determinada. 

• As metodologias utilizadas são coerentes com o conhecimento 

mais atualizado na área em que o projeto foi inscrito. (didáticas 

específicas no caso de trabalhos de professores, metodologias de 

formação e propostas de gestão para os gestores escolares) 

• As propostas são ajustadas ao público para o qual se destinam e 

contribuem, de algum modo, para a formação prevista na BNCC 

(crianças, alunos ou estudantes para as inscrições de professores, 

docentes, equipe e comunidade para gestores escolares). 

• Criar um vídeo em Powtoon de 3 minutos do Projeto. Baixar o 

vídeo no Youtube e inscrever o link Youtube no ato da inscrição. 

 
 

PREMIAÇÃO 

A premiação dos indicados e a divulgação do Prêmio CME ocorrerá no 

mês de outubro de 2022, no dia 20 às 19h30 na cidade de Salto/SP. 
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A premiação obedecerá a seguinte ordem: 
 

* Diretor de Unidade 
 

* Vice-Diretor de Unidade (Assistente) 
 

* Professor Coordenador Pedagógico 
 

* Professor 
 

* Secretaria de Escola 
 

* Agente de Organização (Inspetor) 
 

* Agente de Limpeza (Agente de Serviços) 

 
* ADI 

 

* Merendeira 
 

* AEE 
 

* Orientador e outros 

 

 
• Certificado de vencedor. 

 
Os vencedores, ao receberem o Prêmio e o certificado de participação, 

concordam em: 

• Assinar o termo de recebimento, fornecendo cópia do 

documento de identificação (RG) e aceitá-lo sem direito a 

futuras reivindicações à organizadora; 

• Isentar os organizadores, de toda e qualquer demanda ou 

ação legal consequente de sua participação ou recebimento e 

utilização, com exceção daquelas relativas ao cumprimento, 

bom andamento e desfecho do Prêmio; 
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• Autorizar imagens para o Boletim Informativo CME e 

Prefeitura Municipal de Salto (imprensa- divulgação). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
DIREITOS AUTORAIS. Os participantes serão exclusivamente 

responsáveis por qualquer eventual questionamento decorrente de direitos 

autorais relativos ao uso de expressões, textos, fragmentos de texto, entre outras 

reproduções e/ou utilizações indevidas das obras, mesmo que parcialmente, 

respondendo cível e criminalmente pelos ilícitos que vierem a cometer no âmbito 

da propriedade intelectual, assim como pelo eventual uso indevido da imagem 

(em sentido amplo) de pessoas. Nesse contexto, a organizadora salienta que é 

imprescindível dar crédito aos autores de textos citados. 

 
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. Os participantes declaram, desde 

já, serem de sua autoria os projetos encaminhados e cedem e transferem para 

a organizadora, sem restrições, ônus ou gravames de qualquer natureza e livre 

de qualquer pagamento, para essa e em caráter definitivo, plena e totalmente, 

todos os direitos autorais sobre os mesmos inclusive os direitos a quaisquer 

rendimentos ou royalties eventualmente decorrentes dos projetos. Isso inclui 

qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, 

sem se limitar ao que concerne à edição, publicação e reprodução de qualquer 

informação dos projetos enviados e divulgá-la por meio de cartazes, filmes e/ou 

spots, jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças 

promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, 

mala-direta e na internet, respeitando sempre os direitos morais dos autores dos 

projetos. 
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CESSÃO DE USO DE IMAGEM. Ao participar desse Prêmio, nos termos 

deste Regulamento e da Lei 9.610/98, os participantes estarão automaticamente 

cedendo o direito de uso de sua imagem e voz por prazo indeterminado, bem 

como os direitos de expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra 

forma delas se utilizarem, o que os participantes fazem de modo expresso, 

irrevogável e irretratável, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus 

ou encargo. 

 
Para fins da cessão descrita no “caput” acima, os participantes entendem 

como imagem e voz, qualquer forma de representação, inclusive a fotográfica, 

bem como o processo de áudio visual que resultar da fixação de imagem com ou 

sem som, que tenha a finalidade de criar por meio de reprodução, a impressão 

de movimento, independentemente do processo de sua captação, do suporte 

usado ou posteriormente para fixá-lo, bem como os meios utilizados para sua 

veiculação. 

 
UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DE FINALISTA E VENCEDOR. O 

participante poderá utilizar, conforme sua colocação no Prêmio, o título de 

indicado para o PRÊMIO CME SALTO SP” para fins educacionais e 

pedagógicos, discussão de políticas públicas, participação em eventos 

particulares e públicos sem a prévia autorização dos conselheiros 

organizadores. 

 
RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE MARCA. É vedada a utilização da 

marca PRÊMIO CME SALTO SP finalidades político-partidárias, eleitorais, para 

quaisquer fins ilícitos ou imorais, e para finalidades comerciais. Toda e qualquer 
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divulgação não expressamente autorizada do presente Regulamento e que não 

sejam expressamente vedadas, deverão ser previamente autorizadas pelo 

CME/SALTO SP. 

 
 

AVISO LEGAL. As autorizações descritas acima não implicam em 

qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por 

parte dos organizadores. 

OMISSÃO E CONTROVÉRSIA. Os casos omissos e/ou eventuais 

controvérsias oriundas da participação no Prêmio serão submetidos ao 

CME/SALTO para avaliação, sendo as suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

MOTIVO DE EXCLUSÃO. Caso seja constatado pelo CME qualquer 

descumprimento deste Regulamento ou tentativa dessa natureza, o indicado 

será automaticamente excluído do Prêmio. 

DÚVIDAS. Dúvidas e informações sobre o Prêmio CME SALTO 

poderão ser esclarecidas pelo e- mail. Esse Prêmio, assim como seu 

Regulamento, poderão ser alterados, a critério da organização, mediante aviso 

no site 

 
O Foro da Comarca de Salto/SP foi eleito para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste Prêmio. 

 
 

Como Elaborar um Projeto? Saiba Seu Passo a Passo 

 
1. Definição do tema; 

2. Objetivo geral; 

3. Definição dos objetivos específicos; 

4. Justificativa; 

5. Metodologia; 
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6. Atividades; 

7. Acompanhamento, avaliação e disseminação; 

8. Definição do título do projeto; insira seu Projeto. 

 

 

 

Inscrições pelo link: 

 
 

Equipes docente e gestora: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooK1yf3HHSSNw_HfYnzIAeOaigGxLxEzc
QALvquS03wS4xg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

Demais equipes: 

https://docs.google.com/forms/d/1sCJbLlpi_L1mdshQgQNpUZy1Bs_wLJv-
OZiwWWXlTzY/edit 

 

 

 

     Salto, abril de 2022 

 

     Comissão PRÊMIO CME 2022 
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