REGULAMENTO
O prêmio 'Adiante, professor' é uma promoção da empresa jornalística Folha do Mate, com a
validação do Conselho de Educadores, formado para prestar consultoria à bandeira 'Adiante –
educação como caminho', instituída em outubro de 2017, com vigência até outubro de 2022.
O objetivo principal do prêmio é valorizar o profissional docente, identificando e valorizando
exemplos e iniciativas educacionais positivas.
A inscrição é individual, feita pelo próprio professor, que deve responder, entre outros, ao seguinte
questionamento: dentro da sua realidade, como você procura fazer diferença para a educação?
A escolha dos finalistas por categoria e do destaque de 2018 será feita por uma comissão de
avaliadores indicada pela Folha do Mate e pelo Conselho de Educadores.
Na Feira do Livro de Venâncio Aires, que ocorre entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de 2018,
serão entregues medalhas a dez finalistas, e um deles será aclamado como destaque do prêmio
'Adiante, professor'.
Do período das inscrições:
1. As inscrições serão válidas desde o seu lançamento, em 27 de abril, no Fórum da Educação,
até o dia 2 de junho, às 23h59min - via formulário disponível online.
Dos pré-requisitos para inscrição:
1. O professor precisa estar em atividade e atuando em sala de aula.
2. O inscrito deve estar atuando na educação básica, na rede pública ou particular, em
Venâncio Aires.
3. O professor pode ser natural de outro município, ou mesmo residente fora de Venâncio
Aires.
4. Mesmo que o professor atue em mais de uma escola, deve escolher uma delas como
referência para sua inscrição.
Da responsabilidade pela inscrição:
1. A inscrição deve ser feita pelo próprio professor, e validada com os dados do diretor da
escola de referência de sua inscrição.
2. Cada professor pode fazer uma única inscrição.
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Da avaliação:
1. A avaliação será realizada, inicialmente, por meio das fichas de inscrição.
2. Formulários incompletos ou com informações inconsistentes serão desclassificados.
3. A avaliação resultará em uma nota final para cada inscrição.
4. Serão selecionados e considerados finalistas, os professores que obtiverem as duas melhores
notas nas seguintes categorias:
1. Professor (a) de educação Infantil
2. Professor (a) de ensino fundamental - anos iniciais (1º ao 5º ano)
3. Professor (a) de ensino fundamental - anos finais (6º ao 9º ano)
4. Professor (a) de ensino médio
5. Será selecionado e considerado finalista, o professor (a) que obtiver a melhor nota nas
seguintes categorias:
1. Professor (a) de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
2. Professor (a) de educação especial
6. Os finalistas selecionados para a segunda etapa, via preenchimento de formulário e notas
obtidas, receberão a visita da equipe da Folha do Mate e integrantes da comissão avaliadora,
para apuração de informações e avaliação individual.
7. Caso haja empate ou dúvidas em alguma categoria, a comissão avaliadora é soberana e pode
decidir por visitar mais professores para chegar na avaliação final, portanto, a fase de visitas
pode englobar mais de 10 finalistas. Caso isso ocorra, serão considerados os 10 finalistas
somente após a realização das visitas.
8. Após a fase de visitas, que também resultará em avaliação por notas, será definido o prêmio
principal, que será aclamado como destaque do prêmio 'Adiante, Professor 2018'. Em caso
de empate, a comissão é soberana na definição.
Dos direitos do uso de imagem:
1. Ao inscrever-se no Prêmio, o professor automaticamente está autorizando o uso de sua
imagem e dados informados nas divulgações do concurso e de seus resultados, podendo ser
usados em materiais publicitários, institucionais ou reportagens, em qualquer formato de
mídia.
Da premiação:
1. Os 10 finalistas recebem medalha e certificado.
2. O destaque, escolhido entre os 10 finalistas, recebe, além de medalha e certificado, o troféu
de distinção especial do Adiante, professor – edição 2018.

Venâncio Aires, 27 de abril de 2018
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