Prêmio Práticas Pedagógicas da Educação Infantil

Ficha de inscrição
1- Dados Pessoais
Nome: __________________________________________________________________________________
Nacionalidade:_____________ Naturalidade:_____________
Sexo:

Masc(

)

Fem(

)

Estado Civil:_______________ Data de Nascimento: ________________
Endereço residencial:______________________________________________Celular:__________________
E-mail:__________________________________________________________________________________
CPF:______________________ R.G.:____________________ Órgão Emissor:_________________________

2- Dados Profissionais
CEI/Escola em que trabalha: ________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________________________________________________________
Telefone:__________________ E-mail: ________________________________________________________
Função: _________________________________________________________________________________
Há quanto tempo trabalha no município de Araquari:

3-Formação Acadêmica
Curso de Graduação: _______________________________________________________________________
Nome da Instituição: _______________________________________________________________________
Período:___________/a/____________ Completo Sim (

) Não (

)

Curso de Pós Graduação: ____________________________________________________________________
Nome da Instituição:
Período:___________/a/____________ Completo Sim (

) Não (

)

O projeto foi aplicado no:
___ Berçário I
___ Berçário II
___ Maternal
___ Jardim I
___ Jardim II
___ Pré – Escolar I
___ Pré – Escolar II

Área de conhecimento que aplicou o projeto:
___ Arte
___ Ciranda da literatura
___ Educação Física
__Pedagogia
__Segundo professor

Período de Aplicação do Projeto:
De:________/______/____________
Até:________/______/____________

Título do Projeto

RELATO DO PROJETO
Este é o espaço para você descrever o seu projeto, quanto mais detalhado for o seu relato, mais elementos a
Comissão Avaliadora terá para analisá-lo.

Até mil caracteres
QUAL FOI O CONTEXTO DO SEU PROJETO?
Identifique o contexto em que o projeto foi desenvolvido, a comunidade em que o C.E.I. ou Escola em que o
pré-escolar esteja funcionando.
Nº de alunos atendidos, número de funcionários, período em que o projeto foi aplicado.

Até mil caracteres

COMO FOI A MOTIVAÇÃO INICIAL DO PROJETO?
Descreva as motivações iniciais para o desenvolvimento de projeto. Por exemplo:







Perguntas dos alunos;
Uma necessidade de aprendizagem verificada por você;
Seu repertório pessoal;
Apostila/material didático;
Projeto Pedagógico da escola;
Outra forma;

Até mil caracteres
QUAIS ERAM OS OBJETIVOS DO SEU PROJETO?
Defina quais eram as expectativas de aprendizagem e como foram construídos os objetivos. Seja claro sobre
o que você esperava que os alunos aprendessem. Quais foram os conteúdos trabalhados e seus respectivos
objetivos educativos?

Até mil caracteres

QUAIS FORAM OS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PROPOSTOS PARA O ALUNO VIVENCIAR QUE FORAM
ESSAS SUAS OPÇÕES?
O que você considerou para selecionar os conteúdos, os procedimentos e os materiais do projeto?
O que foi realizado? Descreva as etapas do seu projeto

Até mil caracteres
QUAL FOI A BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA O PROJETO NO QUE DIZ RESPEITO À FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
Faça referência à bibliografia consultada, tanto para sua fundamentação teórica como para os textos, as
imagens, os vídeos, os sites ou demais fontes de consulta utilizadas por você durante as aulas.

Até mil caracteres

Explicite suas percepções quanto ao processo de aprendizagem dos alunos, valorização das participações em
momentos de discussão, tomadas de decisão etc. O que você acha que os alunos aprenderam com esse
trabalho. Que tipos de registros foram feitos para acompanhar as aprendizagens?

Até mil caracteres
QUAIS FORAM AS REALIZAÇÕES E MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS PERCEBIDAS AO LONGO DO TRABALHO?
Pontue as principais transformações percebidas em relação a todos os sujeitos envolvidos no projeto.

Até mil caracteres

O QUE VOCÊ APRENDEU COM ESSE PROJETO?
Conte o seu aprendizado neste projeto. Você faria algo diferente? O quê? Por quê?

Até mil caracteres

Data:___/___/______

_____________________________
Assinatura

