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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt.

Learn to cook. Stop online shopping.

CONVOCATÓRIA

Bases De Participação
Fundación FIDAL e Edu@news convocam o Décimo Quinto 
Concurso Nacional e Décimo Concurso Ibero-americano de 
Excelência Educacional 2020-2021, dirigido a educadores e 
docentes que façam parte da educação infantil, básica ou 
média; da educação escolarizada e não escolarizada, especial e 
artesanal; dos sistemas de educação intercultural e bilingue; e 
que trabalhem em estabelecimentos fiscais, municipais, 
instituições públicas e particulares, de zonas urbanas e rurais.

Os projetos participantes devem ser originais, seguir o 
guia de apresentação de projetos e demonstrar e 
documentar sua implementação, sua continuidade e seus 
aspectos relevantes. Sua apresentação deve ser impecável 
e conter correta redação e ortografia. Além disso, os 
projetos devem respaldar sua criação por meio de uma 
pesquisa prévia na qual se evidencie a importância e o 
impacto de sua proposta, bem como demonstrar os 
resultados obtidos nos educandos durante e após sua 
implementação. Os projetos, inovações e boas práticas em 
sala de aula que não se ajustem ou desconsiderem as 
exigências do Concurso não serão aceitos nas etapas de 
avaliação e qualificação estabelecidos na presente 
Convocatória. 

Sua apresentação deve ser impecável. O uso apropriado 
dos Padrões da APA, ortografia, coerência e pontuação na 
escrita serão levados em consideração para a nota. 

Objetivo 
Reconhecer os educadores do Equador e da América Latina 
que contribuem significativamente para melhorar a
qualidade da educação e dignificar os altos valores da 
profissão docente. 

A FIDAL busca recuperar e projetar as iniciativas que, com o 
objetivo de melhorar os níveis de educação em termos de 
inovação, qualidade e significado social, são produzidas na 
comunidade educacional do país e da América Latina. 

EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃ



O Concurso terá 3 equipes de júris que avaliarão os projetos: 

I. Júri Nacional (Equador). 
II. Júri Especial (Ibero-América). 
III. Júri Internacional, que avaliará todos os projetos finalistas.  

Os três júris serão formados por personalidades do mundo 
acadêmico, mestres e mestras com reconhecida distinção 
profissional e moral e profissionais pertencentes a campos 
relacionados aos conteúdos e temáticas dos projetos. O parecer do 
Júri Internacional será divulgado na Cerimônia de Premiação 
prevista para 2023. O parecer dos júris será irrecorrível. 

JÚRIS E AVALIAÇÃO

O prêmio simbólico mais importante é a estatueta Noûs, 
desenhada pela artista equatoriana Sara Palacios.

PRÊMIOS

Noûs de Excelência Educacional (Nacional)
O Júri Internacional escolherá o professor ganhador do 
Prêmio Noûs de Excelência Educacional dentre os 10 
projetos finalistas. O professor ou a professora ganhadora 
receberá importantes incentivos.

O Júri Internacional escolherá o professor ganhador 
do Prêmio Noûs de Excelência Educacional dentre os 
3 projetos finalistas. O professor ou a professora 
ganhadora receberá importantes incentivos.

Noûs de Excelência Educacional 
(Ibero-americano)



TEMÁTICA DOS PROJETO
A temática dos projetos poderá ser variada e 
desenvolver qualquer uma das seguintes áreas: 

1. Inovação pedagógica, curricular ou didática. 
2. Educação voltada à inclusão. 
3. Educación ambiental. 
4. Educação e desenvolvimento comunitário. 
5. Educação voltada ao desenvolvimento afetivo, ético, 
moral u cívico. 
6. Formação voltada ao trabalho. 
7. Recursos didáticos e sua aplicação. 
8. Publicação sobre projeto realizado. 

9. Tecnologias da informação aplicadas ao ensino de 
matemática, linguagem e ciência. 
10. Gestão educativa. 
11. Educação financeira, empreendimento e gestão. 
12. Alimentação saudável. 
13. Hábitos que melhorem a qualidade de vida. 
14. Soluções para otimizar a educação online.
15. Prática de impacto e intervenção docente durante 
uma crise. 
16. Projetos educativos com aplicação de STEM, E-
STEM e STEAM.



GUÍA PARA APRESENTAÇÃ
É fundamental que as contribuições e o impacto dos 
resultados do projeto sejam verificáveis   e que 
demonstrem as mudanças e melhorias na qualidade 
da educação. Um projeto bem executado e 
considerado excelente pode ser facilmente replicado 
por professores de outras localidades. 

Pode ter sido implementado por um ou vários anos 
ou pode ter sido iniciado e desenvolvido no ano 
letivo anterior e permanecer em vigor – com 
resultados – no seguinte. De forma que, no momento 
da apresentação, o projeto permaneça em execução. 

A capa deve conter as seguintes informações: 
• Nome do projeto – não mais que dez palavras. 
• Nome e sobrenome do(s) autor(es). 
• Nome da instituição, regime –somente para o Equador– 
e jornada educacional. 
• Localização –área geográfica: província, cidade, cantão e 
paróquia–. 
• E-mail e telefone para contato.

Bases de apresentação

Deve ter no máximo 600 palavras e o seguinte conteúdo: 
 
• Breve descrição: histórico, identificação da necessidade 
ou problema que o projeto resolve. 
• Problema: todo projeto de pesquisa parte de um 
problema da realidade do 
educacional, que é entendida como uma "situação não 
resolvida". 
• Objetivo principal e objetivos específicos. 
• Importância e originalidade. 
• Atividades principais. 
• Beneficiários. 
• Principais resultados e impactos: quantificados e 
qualificados. 
• Projeções. 
• Tempo de execução.

Resumo do Projeto



Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt.
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Convocatoria  
PESSOAS BENEFICIÁRIAS E 
PARTICIPANTES
Indicar com precisão a forma através da qual as pessoas 
beneficiárias ou participantes do projeto (estudantes de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, pessoas adultas, 
integrantes da comunidade educacional ou outras) se beneficiaram 
ou se beneficiam das atividades desenvolvidas.

Com base nos resultados do diagnóstico, descreva a 
inovação ou as situações que deseja mudar. No caso 
das instituições de ensino do setor formal, as 
inovações podem ser de natureza curricular, 
metodológica, organizacional ou outras que afetem o 
bom desenvolvimento de uma área e/ou disciplina; o 
ensino de um conteúdo ou qualquer problema em 
sala de aula que limite a aprendizagem, a criatividade 
e o desenvolvimento de habilidades de linguagem, 
lógica matemática ou ciências. É importante que os 
objetivos estejam relacionados aos indicadores de 
avaliação propostos para sua consecução. 

ANTECEDENTES E ANÁLISE 
DA SITUAÇÃO PRÉVIA 
Descrever o problema central abordado pelo projeto, assim como 
os problemas associados ou as necessidades das pessoas 
beneficiárias diretas. Devem ser incluídos todos os aspectos e 
circunstâncias que motivaram a pesquisa, a identificação e a 
preparação do projeto, além dos dados que sustentem o 
diagnóstico. 

a) Qual é o problema que se pretende solucionar? 
b) Quais são as causas que originam o problema? 
c) Quando se origina? 
c) Onde se origina? 

) Q i l i â i i i ?

OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

Indique o tempo de execução do projeto: data de 
início e término, ou processo de continuidade. É 
necessário incluir um cronograma de execução de 
atividades e objetivos. 

Cronograma



Descrever ou enumerar os recursos humanos e/ou 
materiais utilizados para o desenvolvimento do projeto. 
Em caso de utilização de vídeos, apresentar um 
parágrafo de dez linhas no qual se explique o porquê da 
inclusão do(s) vídeo(s) e sua conexão com o projeto, além 
do respectivo link.

• Evidenciar os produtos concretos e tangíveis que 
comprovam se o objetivo geral do projeto foi 
alcançado. 
• Incluir uma análise qualitativa e quantitativa dos 
resultados da aplicação do projeto nos grupos 
participantes.

Recursos

Metodologia e atividades
• Explique com precisão a(s) metodologia(s) geral(is) e 
específica(s) utilizada(s) aplicam-se para garantir o 
desenvolvimento bem-sucedido de atividades e 
resultados –observação, pesquisa, grupos focais–, entre 
outros. 

• Detalhar as ações realizadas para atingir os objetivos 
específicos do projeto. É importante escrevê-los de 
forma clara, mensurável e concisa, relacionando-os com 
o objetivo específico a que cada um corresponde. 

Resultados e impacto

Apresente uma breve autoavaliação crítica que inclua 
uma ficha de autoavaliação com pelo menos cinco 
indicadores sobre os resultados que o projeto 
alcançou e quais são as contribuições feitas para a 
melhoria da educação em seu ambiente. 

Avaliação 



Conclusões
Expressar com exatidão as conclusões que 
destaquem as lições ou experiências aprendidas.

Bibliografia e fontes de 
consulta
Listar as fontes de consulta (vídeos, conferências 
online, etc) e a informação bibliográfica utilizadas 
no desenvolvimento do projeto.

Anexos
Anexar todas as evidências possíveis –fotografias, vídeos demonstrativos das 
atividades, materiais didáticos ou jogos, guias metodológicos, cartilhas ou textos 
elaborados– pois é um requisito importante. 

Todos os anexos e vídeos –em sua descrição– devem incluir as fontes –nome de quem 
participa dos depoimentos, datas, lugares e referências–. Deve ter em consideração 
que, caso seja selecionado como finalista, será solicitado o original do projeto para a 
sua avaliação final e posterior publicação. 

Incluir no máximo 20 páginas do corpo, em tamanho de fonte Arial 12 e espaçamento 
simples. Os anexos não são contabilizados no corpo do projeto. 

O documento digitalizado em formato PDF do projeto original será enviado à FIDAL 
por meio de seu site.

Enviar para: 
Para o site: www.fidal-amlat.org/entregaproyectos 
Por e-mail: fidal@fidal-amlat.org

Data de fechamento: 
Segunda-feira, 20 de março 
de 2023




