
RECONHECIMENTO DOCENTE PENSE GRANDE PROJETO DE VIDA
2022.2

FORMAÇÃO DE EDUCADORES E MULTIPLICAÇÃO

1. Responsáveis

O processo formativo de Professores Multiplicadores Pense Grande Projeto de Vida é
uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, em parceria com a Secretaria de Estado
da Educação do Piauí e execução do Instituto Paramitas.

Criado em 2013, o Programa Pense Grande tem o objetivo de oferecer
oportunidades de desenvolvimento de competências para educadores e jovens, de
modo alinhado à Base Nacional Comum Curricular e ao Novo Ensino Médio.

O presente documento estabelece diretrizes e orientações para a seleção e
reconhecimento do Plano de Aula aplicado pelo professor que participou do processo
formativo de Multiplicadores Pense Grande Projeto de Vida em 2022.

2. Objetivo

O objetivo deste processo é reconhecer o Plano de Aula aplicado e dar visibilidade
aos professores, que realizaram a multiplicação em Projeto de Vida, desenvolveram,
aperfeiçoaram ou fomentaram nos jovens, competências e habilidades que os
possibilitam construir seus projetos de vida, por meio de suas aulas na rede pública do
Piauí.

O Componente Projeto de Vida é relevante na arquitetura dos Currículos das escolas,
contribuindo com a formação e construção das identidades juvenis, no
reconhecimento de suas potencialidades e no direcionamento de suas escolhas
formativas durante a vivência no novo Ensino Médio. Neste percurso formativo com as
aulas de Projeto de Vida, o educador tem um papel essencial junto aos jovens,
auxiliando-os na construção de projetos que agreguem valor às suas vidas.

3. Quem pode participar

Podem participar os professores que concluíram a Formação Pense Grande
Multiplicadores em Projeto de Vida, no segundo semestre de 2022, e os professores
do primeiro semestre que confirmaram com seus mentores a multiplicação com a
turma 2.

A aplicação do Plano de Aula pelos educadores deverá ser individual.

Para participar, o professor precisa ter:

● um mínimo de 30h de participação relativas aos encontros síncronos
(encontros das dimensões e estudo de caso) e atividades assíncronas, como: o
Podcast - Revisitando Conceitos (questionário “O que Aprendi?);

● postado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do curso O Plano de Aula
multiplicado junto aos(às) estudantes;

● enviado a Declaração de Multiplicação, devidamente preenchida.
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- A inscrição deve ser realizada pelo professor interessado, por meio de formulário
acessível no Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso Projeto de Vida no endereço
https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2

- Para este processo de Reconhecimento Docente é vetada a participação de
colaboradores do quadro da Unidade Técnica do Chão da Escola (UTECE).

3.1 Processo de Seleção para o Reconhecimento Docente - Pense Grande
Projeto de Vida

A inscrição para o processo de Reconhecimento Docente é gratuita.

Somente serão aceitas as inscrições que cumprirem com todas as especificações da
seção 3.

Os dados e informações enviados, por meio do formulário de inscrição
https://forms.gle/yuMJwRVFHwR4PADj7 serão utilizados exclusivamente para fins
deste processo, porém as atividades do Plano de Aula serão compartilhadas
com a Seduc para conhecimento e possível uso em seus processos internos e
externos que visem à inspiração de propostas no componente Projeto de Vida
no Estado do Piauí.

O prazo de encerramento das inscrições poderá ser alterado pela comissão
organizadora a qualquer tempo e sem aviso prévio, porém caso haja alteração de
datas, os interessados serão informados por e-mail ou nos grupos de whatsapp ativos
da formação Pense Grande Projeto de Vida.

O processo inclui 4 (quatro) fases de seleção:

● 1ª fase - serão analisadas as inscrições realizadas e desclassificadas aquelas
que não atenderem aos critérios de participação para o Reconhecimento
Docente;

● 2ª fase - serão selecionados, dentre os classificados na Fase 1, até 40
(quarenta) professores(as) para a Fase 3, conforme os critérios estabelecidos
nessa Fase.

● 3ª fase - nesta etapa, serão selecionados até 10 (dez) professores
semifinalistas, que seguirão para a última Fase;

● Final - última etapa da seleção, na qual serão selecionados 3 (três) professores
finalistas.

3.2 Inscrições, Fases de Participação, Critérios e Resultados

As inscrições iniciam no dia 01 de novembro até 21 de novembro de 2022.

3.2.1 Fase 1

Nesta primeira fase, serão analisadas as inscrições, via formulário, e aquelas que não
atenderem aos critérios de participação serão desclassificadas.

Os professores que atenderem a todos os critérios serão selecionados para a Fase 2.

O questionário de inscrição está disponível no link:
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https://forms.gle/yuMJwRVFHwR4PADj7 com os seguintes dados para preenchimento:

● Nome completo, número do CPF e número do whatsapp;
● Nome da Escola, GRE e Cidade;
● Série/turma que aplicou o Plano de Aula;
● Disciplina ministrada pelo professor que realizou a Multiplicação;
● Confirmar a postagem do Plano de Aula aplicado no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA), conforme orientado durante a Fase 3 de Mentoria e
Multiplicação da Formação.

3.2.1.1 Critérios de Avaliação

Os critérios de análise e classificação das inscrições para a Fase 2 abrangem o
preenchimento de todos os dados solicitados no formulário e critérios de participação
contemplados no item 3.

3.2.1.3 Resultado

O resultado dos professores selecionados para a Fase 2 será enviado por e-mail e
divulgado no https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2
durante o dia 23 de novembro de 2022. Os professores não selecionados para a
Fase 2 serão notificados por e-mail.

3.2.2 Fase 2

Na segunda fase, as inscrições serão analisadas por uma comissão de curadores,
conforme os critérios de avaliação desta fase. Ao final, serão selecionados até 40
professores para a fase 3.

3.2.2.1 Critérios de Avaliação

Os critérios de análise e seleção que classificam para avançarem para a Fase 3 são:

● Registro do tema e da competência geral alinhados com a atividade
desenvolvida.

● Alinhamento dos objetivos de aprendizagem definidos em relação à atividade
proposta no Plano de Aula, com diretrizes metodológicas que orientam a
postura e a ação do educador no intuito de promover um processo pedagógico
que estimule a compreensão do jovem como sujeito, em sua potência de ação.

● Estímulo à participação do estudante. Plano de Aula que estimule a capacidade
do jovem de agir e tomar decisões por conta própria; apresentando atividades
baseadas na noção de “aprender fazendo”.

3.2.2.2 Critério de desempate

Dentre os critérios apresentados acima, será considerado para desempate o Plano de
Aula que obtiver maior valoração em relação ao estímulo para que o jovem
desenvolva a capacidade de agir e tomar decisões por conta própria; apresentando
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atividades baseadas na noção de “aprender fazendo”.

3.2.2.3 Resultado

O resultado de até 40 (quarenta) professores para a Fase 3 será divulgado no dia
25 de novembro. Os selecionados serão comunicados via e-mail e também terão
seus nomes divulgados no endereço
https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2

Os não selecionados serão, também, notificados por e-mail.

3.2.3 Fase 3

Na Fase 3, a comissão de curadores dará continuidade à análise do Plano de Aula
enviado pelos 40 professores selecionados na fase anterior.

Nesta fase, a comissão de curadores selecionará os Planos de Aula de até 10
professores para prosseguimento no processo de Reconhecimento Docente.

3.2.3.1 Critérios de avaliação

Os critérios de análise e seleção do Plano de Aula para a Fase 3 serão:

● Utilização de estratégia que promova o protagonismo dos estudantes e a
aprendizagem em pares, com a personalização do ensino voltado para as
especificidades de cada turma.

● Clareza na reflexão sobre os resultados das atividades e aprendizados obtidos
na aplicação do Plano de Aula.

● Registro de legenda que identifique em cada evidência (fotos, vídeos,
depoimentos, etc.) as atividades desenvolvidas.

3.2.3.2 Critérios de desempate

● Utilização de estratégia que promova o protagonismo dos estudantes e a
aprendizagem em pares, com a personalização do ensino voltado para as
especificidades de cada turma.

3.2.3.3 Resultado

O resultado dos 10 professores selecionados será enviado por e-mail e divulgado no
https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2 dia 30 de
novembro de 2022. Os professores que não forem selecionados para a Fase 3
serão notificados por e-mail.

3.2.4 Fase Final
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Nesta fase, a comissão de curadores selecionará os Planos de Aula que se
destacarem de até 3 professores para prosseguimento no processo de
Reconhecimento Docente.

Cada professor responsável pelo Plano de Aula selecionado para receber o
Reconhecimento Docente será convidado a apresentar sua prática reconhecida em
até 5 min para compartilhar o porquê da escolha da atividade da multiplicação,
evidenciando a relação dela com o componente Projeto de Vida.

A apresentação acontecerá no dia 05 de dezembro de 2022 das 16h às 17h30, em
evento digital - Live de culminância do Projeto.

3.2.4.1 Critérios de avaliação

● O Plano de Aula que evidencia conhecimentos e experiências dos jovens,
estimula o protagonismo, incentiva o estudante a refletir, e a fazer suas
escolhas com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade, conforme
preconiza a BNCC na competência 6:Trabalho e Projeto de Vida.

3.2.4.2 Critérios de desempate

● Havendo empate, será considerado para desempate o professor que obteve
maior pontuação na Fase 3 deste processo.

3.2.4.3 Resultado

O resultado dos professores selecionados será enviado por e-mail e divulgado no
https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2 no dia 5 de
dezembro de 2022, durante o evento. Os professores que não forem selecionados,
também, serão notificados por e-mail.

No dia 05 de dezembro de 2022 os professores finalistas farão uma apresentação, de
no máximo 5 min, do Plano de Aula aplicado junto aos estudantes na Live de
culminância do Projeto.

3.2.5. Comissão de Curadoria

A partir da Fase 2, a comissão será organizada, convidando-se representantes de
instituições educativas e educadores do tema Projeto de Vida de outros territórios.

4. Reconhecimento Docente

Os docentes contemplados na Fase Final receberão cada um, como Reconhecimento
por sua prática:

● 1(um) Kindle, com 3 meses de assinatura unlimited.
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5. Live de Culminância do Projeto

As instituições, assim como os educadores participantes dos processos formativos de
multiplicadores Pense Grande em Projeto de Vida no Piauí serão convidados para
prestigiar as experiências finalistas do Reconhecimento Docente acessando ao
https://www.pensegrandepiaui.org/reconhecimento-docente-turma2

6. Disposições gerais

Os casos omissos e as eventuais dúvidas referentes a estas orientações serão
decididos e esclarecidos pela comissão organizadora, integrada pelos parceiros da
iniciativa.

7. Cronograma

CRONOGRAMA

FASES DA SELEÇÃO ETAPAS DATAS

INSCRIÇÕES Inscrições 1/11/2022 a 21/11/2022

FASE 1 Análise de classificação pela
comissão de curadoria

22/11/2022 a 23/11/2022

Resultado 23/11/2022

FASE 2
Análise da comissão de curadoria 24/11/2022 a 25/11/2022

Resultado

(até 40 inscrições selecionadas)

25/11//2022

FASE 3 Análise da comissão de curadoria 28/11/2022 a 30/11/2022

Resultado

(até 10 inscrições selecionadas)

30/11/2022

FINAL

Análise da comissão de curadoria
- seleção das inscrições finalistas

1/12/2022 a 2/12/2022

Resultado divulgado aos
selecionados

5/12/2022

Culminância - Reconhecimento
Docente Pense Grande Projeto de

Vida

05/12/2022

Aguardamos vocês!

Dúvidas: pgpiaui@institutoparamitas.org.br
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