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INTRODUÇÃO

O Instituto Votorantim torna público, para conhecimento dos(as) interessa-
dos(as), as normas de seleção do “Prêmio Parceria pela Valorização da Edu-
cação 2019”, destinado a participantes do programa Parceria pela Valorização 
da Educação (PVE) 2019.

O programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE) é uma iniciativa do 
Instituto Votorantim e das empresas investidas pela Votorantim, que tem 
por objetivo contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios 
onde as empresas atuam e em regiões de influência, por meio da qualifi-
cação das práticas de gestão educacional e escolar, e da mobilização social 
das comunidades.

Existente desde 2008, o Programa possui impacto comprovado sobre o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com aceleração nos 
resultados do Ensino Fundamental I e II dos municípios participantes em  
relação aos demais municípios brasileiros.

Em 2019 o PVE contempla 101 municípios brasileiros, presentes em 18 es-
tados. Todos os municípios participantes do PVE no ano de 2019 terão a 
possibilidade de participar do “Prêmio Parceria pela Valorização da Edu-
cação 2019”.

1. OBJETIVO

O principal objetivo do Prêmio é ampliar a mobilização e o compromisso dos 
diferentes atores dos municípios envolvidos nas ações do PVE, por meio de
uma premiação pelas boas práticas e ações desenvolvidas no âmbito do 
Programa. A intenção é dar visibilidade para as atividades desenvolvidas 
pelos participantes e, desta maneira, contribuir para a disseminação de 
bons trabalhos que possam ser inspiradores para outros municípios na 
busca pela melhoria da aprendizagem dos(as) alunos(as).

2. GRUPOS E CATEGORIAS

O Prêmio irá contemplar municípios divididos em dois grupos, por tamanho 
do município, premiando em seis categorias diferentes, a saber:
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As categorias visam contemplar os diferentes públicos participantes do 
Programa, a saber:

    Gestão Educacional: visa reconhecer atuação diferenciada no âmbito da
gestão municipal, em municípios participantes do programa PVE. Categoria 
voltada para o(a) Secretário(a) Municipal de Educação e técnicos(as) das 
Secretarias Municipais de Educação;

    Gestão Escolar: visa reconhecer atuação do conjunto de escolas do mu-
nicípio no âmbito da gestão escolar. Categoria voltada para o conjunto de 
diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as) das escolas da Rede Mu-
nicipal participantes do programa PVE;

    Mobilização Social: visa reconhecer ações de destaque na área de mobili-
zação social nos municípios participantes do programa PVE. Categoria vol-
tada para o(a) técnico(a) mobilizador(a) da Secretaria Municipal de Edu-
cação, mobilizador(a) da empresa Votorantim e representantes do grupo de 
mobilização;

    Jovens Mobilizadores: visa reconhecer projetos de destaque realizados

CATEGORIAS GRUPOS

Gestão Educacional 

Municípios com mais de 20
mil habitantes

Municípios com até 20 mil
habitantes

1 município destaque 1 município destaque

Gestão Escolar 1 município destaque 1 município destaque

Mobilização Social 1 município destaque 1 município destaque

Jovens Mobilzadores
até 5 projetos destaques

(sendo 2 por voto popular)
até 5 projetos destaques

(sendo 2 por voto popular)

Acompanhamento da
Aprendizagem

até 5 escolas destaques até 5 escolas destaques

Destaque Nacional 1 município destaque 1 município destaque
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por grupos de jovens nos municípios participantes do programa PVE que 
contribuem para a mobilização social local. Categoria voltada para jovens 
integrantes do grupo de mobilização do município;

    Acompanhamento da Aprendizagem: visa reconhecer práticas de acompan-
hamento da aprendizagem de destaque realizadas nas escolas públicas de 
municípios participantes do programa PVE, independente do problema ed-
ucacional definido como prioridade para o município em 2019. Categoria 
voltada para coordenadores(as) pedagógicos(as) e diretores(as) das escolas 
das Redes Municipais;

    Destaque Nacional: visa reconhecer os municípios que tiveram atuação dif-
erenciada em todas as frentes do programa PVE. Esta categoria premia um 
município de cada grupo, nas figuras do(a) Secretário(a) Municipal de Edu-
cação e um(a) representante da equipe da Secretaria Municipal de Edu-
cação, considerando o melhor desempenho na totalidade do programa e na 
integração entre suas diferentes frentes.

3. INSCRIÇÃO

Poderão concorrer ao Prêmio PVE 2019 municípios participantes do pro-
grama Parceria pela Valorização da Educação 2019 que atenderem as qual-
ificações necessárias e completarem o processo de inscrição, conforme de-
talhamento abaixo.

3.1. QUALIFICAÇÃO
Estarão qualificados para se inscrever no Prêmio PVE 2019 todos os mu-
nicípios participantes do programa Parceria pela Valorização da Educação 
2019, que completarem as atividades básicas do programa mediante a 
realização dos 4 (quatro) ciclos em campo, e que atenderem às seguintes 
qualificações, conforme a categoria de interesse:

   Gestão Educacional: ter realizado os quatro ciclos formativos da frente de 
Gestão Educacional ao longo do ano, com taxa de presença mínima de 90% 
(considerando a média das taxas de presença dos técnicos da Secretaria e 
dos formadores de Diretores nos 4 ciclos);
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  Gestão Escolar: ter realizado os quatro ciclos formativos da frente de Gestão 
Escolar ao longo do ano, com taxa de presença mínima de 90% (consideran-
do a média das taxas de presença dos gestores escolares nos 4 ciclos);
 
   Mobilização Social: ter realizado os quatro ciclos formativos da frente de 
Mobilização Social ao longo do ano, com a média mínima de 70% de partici-
pação dos indivíduos/organizações não ligados ao setor de educação 
necessários para a realização das ações planejadas ao longo dos 4 ciclos;
 
   Jovens Mobilizadores: ter formado um grupo de jovens mobilizadores no 
município e realizado um projeto de mobilização até novembro de 2019;
 
  Acompanhamento da Aprendizagem: ser uma escola participante da frente 
de Gestão Escolar do Programa PVE 2019, com um mínimo de 75% de pre-
sença nos encontros formativos;

  Destaque Nacional: ter realizado os quatro ciclos formativos do PVE 2019, 
contemplando todas as frentes do programa; ter atingido todas as metas 
acordadas para o programa, incluindo a meta estabelecida de avanço na 
Matriz de Competências; e ter se inscrito no Prêmio PVE 2019, na(s) cate-
goria(s) Gestão Educacional, Gestão Escolar e/ ou Mobilização Social.

3.2. INSCRIÇÃO
Todas as categorias do Prêmio demandam inscrição por meio de formulário 
online e envio de anexos, com exceção da categoria “Destaque Nacional”.

Os municípios e atores interessados, que atenderem às qualificações de-
scritas acima, deverão se inscrever no Prêmio PVE 2019 por meio de preen-
chimento de formulário online e envio de arquivos anexos:

    Gestão Educacional: : as equipes das Secretarias de Educação poderão se 
inscrever na categoria ‘Gestão Educacional’ mediante preenchimento de 
formulário e envio do plano de ação executado no município para a respec-
tiva frente;

   Gestão Escolar: a equipe gestora das escolas de um município, diretamente 
ou por meio dos seus os(as) técnicos(as) formadores(as), poderão se 
inscrever na categoria ‘Gestão Escolar’ mediante preenchimento de for-
mulário e envio da  consolidação dos planos de ação executados pelas esco-
las no município para a respectiva frente no município;
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    Mobilização Social: representantes do grupo de mobilização poderão se 
inscrever na categoria ‘Mobilização Social’ mediante preenchimento de for-
mulário, e do envio de uma apresentação e/ou um vídeo de até 5 minutos 
retratando as ações de mobilização realizadas localmente;

   Jovens Mobilizadores: jovens participantes dos grupos de mobilização 
poderão se inscrever na categoria ‘Jovens Mobilizadores’ mediante preen-
chimento de formulário, e do envio de um vídeo de até 5 minutos retratan-
do o projeto realizado e o papel dos jovens na mobilização local;

  Acompanhamento da Aprendizagem: escolas participantes do PVE poderão 
se inscrever na categoria ‘Acompanhamento da Aprendizagem’ mediante 
preenchimento de formulário, e do envio de uma apresentação ou relato 
retratando as práticas de acompanhamento de aprendizagem e os instru-
mentais utilizados para apoiar tal acompanhamento;

Os formulários de inscrição têm como objetivo ampliar a compreensão do 
que foi realizado no município nas diferentes frentes de atuação do pro-
grama. Sendo assim, seu preenchimento completo é essencial para a 
inscrição no Prêmio e para a avaliação dos inscritos nas diferentes categori-
as.

Todos os arquivos a serem enviados como anexo nas inscrições, como 
vídeos, apresentações e documentos, deverão ser anexados no próprio for-
mulário online, em campo determinado para tal. Especificações detalhadas 
sobre anexos obrigatórios e recomendados em cada categoria podem ser 
encontradas na pág. 16 deste regulamento (Anexo 8.1. Lista de anexos 
obrigatórios e anexos recomendados por categoria).

Todos os formulários de inscrição, das diferentes categorias do Prêmio PVE 
2019, estarão disponíveis para inscrição a partir de novembro de 2019, no 
site www.institutovotorantim.com.br/premio-pve.

A categoria “Destaque Nacional” é a única que não demanda inscrição dos 
municípios, pois a seleção e avaliação será realizada com base no desem-
penho nos indicadores e metas do programa, nos documentos desenvolvi-
dos ao longo do ano, bem como nas informações oferecidas nos formulári-
os de inscrições das demais categorias. Sendo assim, estarão automatica-
mente aptos a concorrer para “Destaque Nacional” todos os municípios que 
atenderem os critérios de qualificação listados no item 3.1. (subitem “Des-
taque Nacional”).
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4. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

O processo de avaliação dos inscritos no Prêmio PVE levará em consider-
ação o desempenho do município nos indicadores de acompanhamento do 
programa PVE, o atingimento das metas previamente pactuadas, bem 
como as informações fornecidas nos formulários de inscrição e nos docu-
mentos anexos.

Tendo como base estas múltiplas fontes de informações, a avaliação e 
seleção do Prêmio PVE 2019 será conduzida por equipe do Instituto Voto-
rantim e comissão técnica de especialistas, conforme critérios e etapas dis-
postos abaixo.

4.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para cada uma das categorias do Prêmio PVE 2019, os inscritos serão avali-
ados conforme critérios abaixo:

4.1.1. Gestão Educacional e Gestão Escolar:

DESEMPENHO E
ENGAJAMENTO

(peso1)

COERÊNCIA NO 
PLANEJAMENTO

(peso1)

CONSOLIDAÇÃO DOS 
APRENDIZADOS

(peso1)

RESULTADOS 
GERADOS

(peso2)

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

(peso3)

Nível de engajamento do município no programa PVE, 
refletido na execução dos marcos e nas taxas de presença 
dos diferentes públicos nas atividades do programa.

Coerência entre a realidade diagnosticada no município, 
foco de trabalho, objetivo estratégico estabelecidos, e 
plano de ação desenvolvido pelo município.

Apropriação das competências, saberes e processos pelas 
equipes, de forma a favorecer a continuidade e institucio-
nalização dos aprendizados gerados.

Resultados gerados pelas ações executadas ao longo do 
programa, favorecendo melhorias na educação municipal 
frente ao foco e objetivo estratégico selecionado.

Desenvolvimento de competências profissionais e práticas 
que contribuam com a melhoria da educação, em alinham-
ento à Matriz de Competências do programa PVE.
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4.1.2. Mobilização Social:

DESEMPENHO E
ENGAJAMENTO

(peso1)

INOVAÇÃO
(peso1)

PROTAGONISMO DOS 
PARTICIPANTES

(peso1)

RESULTADOS GERADOS
(peso2)

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

(peso3)

Nível de engajamento do município no programa PVE, 
refletido na execução dos marcos e nas taxas de presença 
dos diferentes públicos nas atividades do programa.

Inovação no uso de novas tecnologias, de conteúdos, e de 
ações, favorecendo a criação de relações com a rede local e 
o compartilhamento de informações.

Protagonismo dos atores mobilizadores, da rede de lider-
anças e dos indivíduos da comunidade para apropriar-se da 
temática, gerar e promover ações locais.

Resultados e impacto gerado pelas ações executadas, 
favorecendo a valorização da educação no município e o 
desenvolvimento das competências de mobilização.

Desenvolvimento de competências e práticas que con-
tribuam com a melhoria da educação, em alinhamento à 
Matriz de Competências do programa PVE.

4.1.3. Jovens Mobilizadores:

ALINHAMENTO À 
REALIDADE LOCAL

(peso1)

INOVAÇÃO
(peso1)

ENGAJAMENTO 
DE PAIS
(peso2)

PROTAGONISMO
(peso2)

Alinhamento do projeto às prioridades discutidas pela Rede 
de Lideranças, e contribuição do projeto para evolução das 
competências prioritárias para mobilização social.

Apropriação das redes sociais para promoção e execução 
do projeto, bem como uso de estratégias inovadoras para 
valorização da educação na comunidade.

Promoção de engajamento de pais e responsáveis, e ampli-
ação dos conhecimentos sobre educação e da participação 
ativa deste público.

Apropriação do grupo de jovens sobre a temática da edu-
cação, disposição para agir e capacidade de mobilizar 
outros em prol da causa.
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4.1.4. Acompanhamento da Aprendizagem:

PRÁTICAS DE 
DIAGNÓSTICO

(peso1)

COERÊNCIA NO 
PLANEJAMENTO

(peso1)

AGILIDADE NA AÇÃO
(peso1)

ENVOLVIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS

(peso1)

RESULTADOS GERADOS
(peso2)

Práticas da escola no levantamento inicial das aprendiza-
gens dos alunos, na análise e acompanhamento de dados e 
na avaliação dos resultados das ações implementadas.

Planejamento de estratégias e ações que sejam coerentes 
ao diagnóstico realizado e aos objetivos de aprendizagem 
dos alunos.

Agilidade na execução do planejamento e na implemen-
tação das estratégias e ações necessárias às melhorias de 
aprendizagem dos alunos.

Envolvimento dos professores nas práticas de acompanha-
mento de aprendizagem e realização de ações formativas 
visando aprimoramento deste olhar.

Resultados gerados pelas práticas de acompanhamento de 
aprendizagens e pelas ações relacionadas, favorecendo 
avanços nos indicadores de aprendizagem dos alunos.

4.1.5. Destaque Nacional:

Resultados gerados pelas ações executadas ao longo do 
programa, em todas as frentes, favorecendo melhorias na 
educação frente aos objetivos estratégicos selecionados.

Apropriação das competências, saberes e processos pelas 
equipes e redes locais, de forma a favorecer a continuidade 
e institucionalização dos aprendizados gerados.

Desenvolvimento de competências e práticas que con-
tribuam com a melhoria da educação, em todas as frentes 
do programa, em alinhamento à Matriz de Competências.

Capacidade de articulação entre diferentes atores do 
programa, integração entre estratégias promovidas pela 
três frentes e coerência das ações com o cenário local, 
enquanto potenciais de impacto na aprendizagem dos 
estudantes.

RESULTADOS GERADOS
(peso1)

CONSOLIDAÇÃO DOS 
APRENDIZADOS

(peso1)

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

(peso3)

INTEGRAÇÃO ENTRE 
AS FRENTES

(peso2)
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4.2. ETAPAS DE SELEÇÃO

Todos os municípios interessados e qualificados para participar do Prêmio 
PVE 2019, independente da categoria de interesse, deverão se inscrever 
por meio de formulário online e envio de documentos anexos, conforme 
descrito, e respeitando o prazo de inscrição divulgado no cronograma deste 
regulamento. Os participantes inscritos passarão por um processo de aval-
iação, culminando na seleção dos destaques finais. As etapas são:

4.2.1. Qualificação
Nesta etapa será verificado se todos os municípios inscritos atendem às 
qualificações mínimas para participar em cada uma das categorias, já de-
scritas no item “3.1. QUALIFICAÇÃO“ deste Regulamento.

Municípios inscritos que não atendam aos critérios de qualificação ou que 
não tenham atendido ao prazo de inscrição terão suas inscrições desqualifi-
cadas, seguindo para a próxima etapa de seleção apenas os inscritos quali-
ficados.

4.2.2. Avaliação Técnica
As inscrições qualificadas serão avaliadas por uma comissão técnica de es-
pecialistas, sob a orientação do Instituto Votorantim, considerando os 
critérios de seleção detalhados no item “4.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO” 
deste Regulamento.

Cada categoria do Prêmio PVE 2019 será avaliada de forma separada. Em 
cada uma das categorias do Prêmio, os inscritos serão avaliados com base 
nos formulários de inscrições enviados, documentos anexos (como vídeos, 
apresentações, planos de ações, etc), e indicadores de desempenho do Pro-
grama PVE 2019. Todos os municípios poderão ser contatados para en-
trevista(s) por telefone, para validação das informações avaliadas, caso a 
comissão técnica julgue necessário.

No caso da categoria “Destaque Nacional”, única categoria que não possui 
formulário de inscrição, os municípios serão avaliados com base no desem-
penho nos indicadores e metas do programa, nos documentos desenvolvi-
dos ao longo do ano, bem como nas informações oferecidas nos formulári-
os de inscrições das demais categorias.
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    Mobilização Social: representantes do grupo de mobilização poderão se 
inscrever na categoria ‘Mobilização Social’ mediante preenchimento de for-
mulário, e do envio de uma apresentação e/ou um vídeo de até 5 minutos 
retratando as ações de mobilização realizadas localmente;

   Jovens Mobilizadores: jovens participantes dos grupos de mobilização 
poderão se inscrever na categoria ‘Jovens Mobilizadores’ mediante preen-
chimento de formulário, e do envio de um vídeo de até 5 minutos retratan-
do o projeto realizado e o papel dos jovens na mobilização local;

  Acompanhamento da Aprendizagem: escolas participantes do PVE poderão 
se inscrever na categoria ‘Acompanhamento da Aprendizagem’ mediante 
preenchimento de formulário, e do envio de uma apresentação ou relato 
retratando as práticas de acompanhamento de aprendizagem e os instru-
mentais utilizados para apoiar tal acompanhamento;

Os formulários de inscrição têm como objetivo ampliar a compreensão do 
que foi realizado no município nas diferentes frentes de atuação do pro-
grama. Sendo assim, seu preenchimento completo é essencial para a 
inscrição no Prêmio e para a avaliação dos inscritos nas diferentes categori-
as.

Todos os arquivos a serem enviados como anexo nas inscrições, como 
vídeos, apresentações e documentos, deverão ser anexados no próprio for-
mulário online, em campo determinado para tal. Especificações detalhadas 
sobre anexos obrigatórios e recomendados em cada categoria podem ser 
encontradas na pág. 16 deste regulamento (Anexo 8.1. Lista de anexos 
obrigatórios e anexos recomendados por categoria).

Todos os formulários de inscrição, das diferentes categorias do Prêmio PVE 
2019, estarão disponíveis para inscrição a partir de novembro de 2019, no 
site www.institutovotorantim.com.br/premio-pve.

A categoria “Destaque Nacional” é a única que não demanda inscrição dos 
municípios, pois a seleção e avaliação será realizada com base no desem-
penho nos indicadores e metas do programa, nos documentos desenvolvi-
dos ao longo do ano, bem como nas informações oferecidas nos formulári-
os de inscrições das demais categorias. Sendo assim, estarão automatica-
mente aptos a concorrer para “Destaque Nacional” todos os municípios que 
atenderem os critérios de qualificação listados no item 3.1. (subitem “Des-
taque Nacional”).

Para todas as categorias, cada inscrito receberá uma nota de 1 a 3 para 
cada um dos critérios de avaliação, e a nota final do inscrito será a média 
das notas de todos os critérios, ponderada pelos seus pesos. 

4.2.3. Voto popular (categoria Jovens Mobilizadores
A categoria “Jovens Mobilizadores” contará com voto popular para seleção 
de 4 municípios destaques.

Seguirão para voto popular os vinte(20) projetos melhor avaliados na “Aval-
iação Técnica”, sendo dez(10) de cada grupo de municípios (10 de mu-
nicípios com até 20 mil habitantes e 10 de municípios com mais de 20 mil 
habitantes). Os projetos deverão necessariamente representar municípios 
distintos, valorizando a diversidade geográfica do PVE. Caso o mesmo mu-
nicípio tenha mais de um projeto bem avaliado, apenas um deles seguirá 
para voto popular, sendo aquele com maior pontuação na Avaliação Técnica.

Estes vinte(20) municípios terão os seus projetos divulgados em plataforma 
online organizada pelo Instituto Votorantim, pela qual o público poderá 
votar nos projetos de maior preferencia. Os quatro(4) projetos que rece-
berem um maior número de votos serão considerados destaques por Voto 
Popular, sendo dois(2) do grupo de municípios com até 20 mil hab e dois(2) 
do grupo de municípios com mais de 20 mil hab.

Sendo assim, esta categoria terá dez(10) destaques finais, sendo 6 des-
taques selecionados pela Comissão Técnica (conforme descrito acima) e 4 
destaques selecionados por voto popular. Os 10 projetos serão necessaria-
mente distintos, logo, a comissão técnica não poderá selecionar como des-
taques projetos já destacados por “voto popular”.

Esta é uma etapa de seleção exclusiva desta categoria, sendo que nenhuma 
outra categoria do Prêmio PVE 2019 contará com voto popular.

4.2.4. Seleção final
Os destaques finais de cada categoria serão aqueles que apresentarem a 
maior nota final na Avaliação Técnica, dentro de sua categoria e do grupo de 
municípios a que pertence.

Em caso de empates na nota final dos finalistas, as notas individuais dos 
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critérios com maior peso serão consideradas para o desempate, sendo os 
critérios com peso 3 prioritários, seguidos pelos critérios com peso 2. Caso 
o empate ainda se mantenha, a comissão técnica terá o papel de diferenciar 
os finalistas, com base nas informações recebidas pelo formulário de 
inscrição, anexos e entrevistas telefônicas com diferentes atores.

Na categoria “Jovens Mobilizadores”, os dez projetos destacados deverão 
representar municípios distintos, não podendo ser destacado mais de um 
projeto do mesmo município. Além disso, um mesmo município não poderá 
ser destaque em mais de uma categoria, visto que o objetivo do Prêmio é
dar visibilidade às boas práticas de diferentes localidades. Caso um mu-
nicípio tenha a maior pontuação em mais de uma categoria, será destaque 
apenas naquela em que a diferença entre a sua pontuação e do segundo co-
locado for maior.

5. PREMIAÇÃO

5.1. Gestão Educacional, Gestão Escolar e Mobilização Social
Representantes dos municípios vencedores nas categorias ‘Gestão Escolar’, 
‘Gestão Educacional’ e ‘Mobilização Social’ receberão, como premiação, 
uma viagem formativa e cultural com todas as despesas pagas, em ter-
ritório nacional.

Serão convidados (as) para essa viagem 3 (três) representantes de cada 
município, a saber:

    Gestão Educacional: Secretário(a) Municipal de Educação e dois(duas)
técnicos(as) da Secretaria Municipal de Educação;

    Gestão Escolar: Um(a) Secretário(a) Municipal de Educação ou um(a)
técnico(a) da Secretaria Municipal; e 2(dois) coordenadores(as)
pedagógicos(as) ou diretores(as) escolares do grupo de escolas;

    Mobilização Social: um(a) mobilizador(a) da empresa, um(a) técnico(a) de 
mobilização da Secretaria e um(a) representante do grupo de mobilização.

A seleção dos representantes poderá ser feita por consenso entre os par-
ticipantes ou sorteio. No caso de sorteio, o mesmo será realizado pela 
equipe do PVE, com testemunhas e registro. Poderão participar da seleção 
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apenas participantes que tiverem ao menos 75% de presença nos encon-
tros de suas respectivas categorias. No caso da categoria “Gestão Escolar”, 
além da taxa mínima de presença, só poderão participar do sorteio inte-
grantes de escolas que entregaram o plano de ação relacionado ao foco do 
programa.

5.2. Jovens Mobilizadores

Os municípios vencedores na categoria ‘Jovens Mobilizadores’ terão como 
premiação:
    Recurso financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para apoiar a
continuidade dos projetos de mobilização social pela educação liderados 
pelos jovens (investimento semente).

O apoio será direcionado a um adulto indicado como responsável no for-
mulário de inscrição, sendo este um jovem maior de idade participante do 
grupo, um familiar e/ou responsável por um dos jovens do grupo, ou um 
professor de um dos jovens do grupo.

Ao longo de 2020, os grupos vencedores deverão prestar contas sobre a 
utilização do recurso recebido e os resultados alcançados, conforme 
instruções a serem enviadas pela equipe gestora do programa PVE.

5.3. Acompanhamento da Aprendizagem

A categoria ‘Acompanhamento da Aprendizagem’ terá como premiação:
     Assinatura de 12 meses de acesso a sites com materiais formativos 
online para todos os professores das escolas destaques;

      Inscrição para um curso online de especialização em gestão escolar e 
pedagógica para a dupla gestora das 10 escolas destaques.

5.4. Destaque Nacional

A categoria ‘Destaque Nacional’ terá como premiação uma viagem formati-
va e cultural, com todas as despesas pagas, em território internacional.

Serão convidados(as) para essa viagem 2(dois) representantes de cada um 
dos municípios vencedores: o(a) Secretário(a) Municipal de Educação e 
um(a) técnico(a) formador(a) da Secretaria Municipal de Educação, dentre 
as(os) que participaram do PVE.
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Caberá aos participantes a responsabilidade exclusiva e integral pelo uso de 
textos, imagens e outros recursos que acompanham o trabalho e foram en-
viados para o Prêmio Parceria pela Valorização da Educação 2019. A 
inscrição implica na cessão destes materiais para divulgações relacionadas 
ao programa.
As decisões tomadas pela comissão técnica e pelo Instituto Votorantim, rel-
ativas à seleção final das experiências inscritas, assim como as decisões 
quanto aos casos omissos neste Regulamento, são definitivas, irrecorríveis 
e de inteira responsabilidade das instituições promotoras do Prêmio.
Os organizadores do Prêmio poderão efetuar alterações neste Regulamen-
to e a versão mais atualizada será disponibilizada no site do Prêmio.

8. ANEXOS

1. Lista de anexos obrigatórios e anexos recomendados por categoria
2. Lista de municípios participantes do Programa Parceria pela Valori-
zação da Educação 2019, por grupo
3. Marcos do programa Parceria pela Valorização da Educação 2019, por 
categoria
4. Formulário de inscrição – Gestão Educacional (modelo em doc anexo)

MAR/2019

MAR/2019

MAR/2019

MAR/2019

MAR/2019

Divulgação do Regulamento

PRAZO

MAR/2019

DE 4/NOV A 6/DEZ/2019

JAN/2019

FEV/2020

FEV/2020

MAR/2020

ATIVIDADE

Inscrição por meio de formulário online

Avaliação técnica dos inscritos

Voto popular (Jovens Mobilizadores)

Seleção final

Divulgação dos resultados – Oficina de pactuação do PVE
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Poderão ser indicados para a viagem somente os(as) participantes que 
tiverem ao menos 75% de presença nos encontros.

6. CRONOGRAMA



Plano de ação desenhado para o objetivo estratégico 
estabelecido pelo município, atualizado com status de cada 
atividade planejada. No caso da categoria “Gestão Escolar” 
deve-se enviar uma consolidação dos planos de ação 
executados pelas escolas no município para a respectiva 
frente.

Documentos gerados ao longo do processo formativo, 
como diagnóstico local, planejamento de cada escola, 
diretrizes internas, apresentações, fotos, depoimentos, 
etc.

OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

Gestão Educacional e Gestão Escolar

Apresentação e/ ou vídeo de até 5 minutos retratando as 
ações de mobilização realizadas localmente. É importante 
ressaltar que o objetivo do material é apresentar o trabalho 
e os resultados obtidos pela Mobilização Social no âmbito 
do PVE 2019, a partir de diferentes pontos de vista, 
trazendo depoimentos dos mobilizadores e participantes. 
Não há necessidade de obter imagens com câmeras profis-
sionais, pois o critério de avaliação não será a qualidade 
técnica do vídeo, mas sim o conteúdo que ele apresenta.

Documentos gerados ao longo do processo, como plano 
das ações de mobilização, imagens das ações nas redes 
sociais, cartografia social, apresentações, fotos, depoi-
mentos, etc.

OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

Mobilização Solial
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5. Formulário de inscrição – Gestão Escolar (modelo em doc anexo)
6. Formulário de inscrição – Mobilização Social (modelo em doc anexo)
7. Formulário de inscrição – Jovens Mobilizadores (modelo em doc 
anexo)
8. Formulário de inscrição – Acompanhamento da Aprendizagem (mod-
elo em doc anexo)

8.1. Lista de anexos obrigatórios e anexos recomendados por categoria

Para a inscrição nas diferentes categorias do Prêmio PVE 2019, além de 
preencher um formulário online, os municípios serão convidados a enviar 
diferentes documentos anexos para cada categoria, conforme especificado 
abaixo. Os documentos deverão ser anexados no próprio formulário, em 
campo especificado para tal.



Vídeo de até 5 minutos retratando as ações do projeto de 
mobilização realizado pelos jovens. É importante ressaltar 
que o objetivo do material é apresentar o projeto a partir 
de diferentes pontos de vista, trazendo depoimentos dos 
mobilizadores e participantes. Não há necessidade de obter 
imagens com câmeras profissionais, pois o critério de 
avaliação não será a qualidade técnica do vídeo, mas sim o 
conteúdo que ele apresenta.

Documentos gerados ao longo do processo, como plane-
jamento do projeto, evidências dos envolvimentos dos 
pais, imagem das interações em redes sociais, apresen-
tações, fotos, depoimentos, etc.

OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

Jovens Mobilizadores

Apresentação ou relato descrevendo as práticas de acom-
panhamento da aprendizagem realizadas localmente. É 
importante ressaltar que o objetivo do material é apresen-
tar o trabalho de acompanhamento da aprendizagem 
realizado pela escola, a partir de diferentes pontos de vista, 
trazendo depoimentos dos gestores e professores. Não há 
necessidade de obter imagens com câmeras profissionais, 
pois o critério de avaliação não será a qualidade técnica do 
material, mas sim o conteúdo que ele apresenta.

Documentos gerados ao longo do processo, como diag-
nóstica da aprendizagem, ferramentas de acompanham-
ento, plano de ação, avaliação das ações realizadas, 
materiais formativos para professores, apresentações, 
fotos, depoimentos, etc.

OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

Acompanhamento da Aprendizagem
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8.2. Lista de municípios participantes do programa Parceria pela Valori-
zação da Educação 2019, por grupo

GRUPO 1 – Municípios de até 20 mil habitantes
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GRUPO 2 – Municípios com mais de 20 mil habitantes
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Realização da reunião presencial com equipe da Secretaria 
no ciclo 1
     
Entrega do plano de ação pactuado no ciclo 1

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

Os organizadores do Prêmio poderão efetuar atualizações na lista de mu-
nicípios acima e a versão mais atualizada do Regulamento será disponibili-
zada no site do Prêmio.

8.3. Marcos do programa Parceria pela Valorização da Educação 2019, por 
categoria

CICLO 1

Gestão Educacional

Realização da reunião presencial com equipe da Secretaria 
no ciclo 2
     
Entrega da evolução do Plano de formação no ciclo 2

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

CICLO 2

Realização da reunião presencial com equipe da Secretaria 
no ciclo 3
     
Entrega da evolução do Plano de formação no ciclo 3

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

CICLO 3

Realização da reunião presencial com equipe da Secretaria 
no ciclo 4
     
Entrega da versão final da evolução do grupo no plano de 
formação desenhado

CICLO 4
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Realização da reunião presencial de diretores e coorde-
nadores escolares no ciclo 1
     
Entrega do plano de ação pactuado no ciclo 1

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

CICLO 1

Gestão Escolar

Realização da reunião presencial de diretores e coorde-
nadores escolares no ciclo 2
     
Entrega da evolução do Plano de formação no ciclo 2

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

CICLO 2

Realização da reunião presencial de diretores e coorde-
nadores escolares no ciclo 3
     
Entrega da evolução do Plano de formação no ciclo 3

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município.

CICLO 3

Realização do evento de troca de experiências com Gestão 
Escolar no ciclo 4
     
Entrega da versão final da evolução do grupo no plano de 
formação desenhado

CICLO 4
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Definição do plano de atuação no município
     
Encontro para realização de atividades de mobilização no 
ciclo 1

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município. (Questionário)

CICLO 1

Mobilização Social

Informações das atividades de mobilização na rede social
     
Encontro para realização de atividades de mobilização no 
ciclo 2

Encontro de formação com jovens

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município. (Questionário)

CICLO 2

Informações das atividades de mobilização na rede social
     
Encontro para realização de atividades de mobilização no 
ciclo 3

Encontro de formação com jovens

Entrega da avaliação do formador sobre a evolução nas 
habilidades/ competências do município. (Questionário)

CICLO 3

Informações das atividades de mobilização na rede social
    
Encontro de formação com jovens

Evento de Mobilização Municipal

CICLO 4
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