
Escola                   Site
       E-mail/Mailing
       Folder/Cartaz

       Reunião Pedagógica

PRÊMIO EDUCAR COM EQUIDADE RACIAL E DE GÊNERO: EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO 
E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS EM AMBIENTE ESCOLAR

Formulário de Inscrição: Categoria Professor

Práticas pedagógicas realizadas

Como tomou conhecimento do 8º Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero: experiências de ges-
tão e práticas pedagógicas antirracistas?

  Internet     Rádio     TV     Jornal     Conhecidos      Folder/Cartaz       Site

Secretaria da Educação    Site
       E-mail/Mailing
       Folder/Cartaz

Outro/s Qual/is? ___________________________________

Atenção:

●  O correto preenchimento do formulário é requisito para a continuidade 
no processo.

●  Alterações de endereço, e-mail e telefone devem ser imediatamente 
informados ao CEERT.

●  O preenchimento será permitido até 31/05.



1) Identificação do/a Professor/a principal

Dados pessoais
Nome: ____________________________________________________    CPF:_____________________
Endereço Residencial:  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________CEP: ______________ 
Cidade: _______________________________________ Estado: _____
E-mail: ___________________________________ 
Tel.: (   ) ________________________________ Cel.: (   ) _____________________________________

Qual é a sua Cor/Raça:  Branca  Preta  Parda  Amarela  Indígena
Sexo:      Feminino    Masculino    Não-binário                       Data de Nascimento: _____/_____/_____

Formação

      Ensino Médio   completo       incompleto              Magistério  Outro _____________
      Ensino Superior   completo   incompleto                           Qual? _____________
      Pós-Graduação   completa   incompleta             
      Especialização __________
      Mestrado   __________
      Doutorado        __________
      Pós-Doutorado __________

Vínculo empregatício atual

     Professor/a Efetivo/a            Professor/a Substituto/a                 Outro. Qual?  _____________

2) Identificação da Escola onde a Prática Pedagógica foi realizada

Dados da Escola
Nome da Escola: ______________________________________________________________________
Endereço:  ___________________________________________________________________________
CEP: ______________________ Cidade: _______________________________________ Estado: _____
E-mail: ________________________________________     Tel.: (   ) _____________________________
Tipo de Escola:   Federal      Estadual       Municipal       Conveniada       Particular

Períodos de funcionamento:   Manhã  Tarde  Noite    Intermediário    Integral

Localização territorial:
Urbana   Terra indígena    

 Quilombola Urbana
 Rural Campo

  Águas
  Florestas

 Rural  Campo

   Águas

   Florestas



Informações sociodemográficas relevantes da comunidade escolar
      
Quantidade de alunos/as da Escola por origem étnico-racial
              
IDEB da Escola         
A Escola possui Projeto Político Pedagógico (PPP)? 
      Sim          Não
 Outro/s documento/s organizativos da escola (similares ao PPP):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A diversidade e equidade étnico-racial e/ou de gênero é conteúdo curricular previsto no PPP ou 
outro/s documento/s organizativos da Escola?
      Sim          Não
Participou em alguma edição do “Prêmio Educar” do CEERT?
      Sim          Não 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

Total de funcionários/asTotal de alunos/as

Preto Branco AmareloPardo Indígena

Penúltimo anoÚltimo ano

3)Identificação da Prática Pedagógica Realizada

Etapas e Modalidades de Educação/Ensino em que a Prática Pedagógica foi desenvolvida:

      Educação Infantil   Creche (0-3 anos e 11 meses)

    Pré-Escola (4-5 anos e 11 meses)

      Ensino Fundamental     Sistema Seriado    Fundamental I

            Fundamental II

       Ciclos de Formação    1º ao 3º Ano

           4º ao 6º Ano

           7º ao 9º Ano

     Ensino Médio (Todas as Modalidades) 

     EJA           Ensino Fundamental

        Ensino Médio



Título da Prática Pedagógica:

______________________________________________________________________________________

Qual a principal área de conhecimento da Prática Pedagógica? ___________________________________

Outras áreas de conhecimento envolvidas: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nomes de outros/as professores/as participantes: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

Período de realização: 

Número de alunos/as que participaram das atividades:   

Faixa etária dos/as aluno/as (média de idade): 

atéDe:

4)Justificativa

Justifique, argumente e descreva dentro do contexto do Projeto (PPP) e da prática pedagógica da escola, 
sobre o atendimento à LDB alterada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008:

Inserir até 2000 caracteres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Indique as situações-problemas em área específica da escola, nas quais a intervenção da prática pedagógica se insere:
      Atualização transversal e interdisciplinar do ensino da História e Culturas Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas
      Incentivo a um melhor desempenho dos estudantes para elevar a produtividade da escola, pelo conhecimento e respeito à 
diversidade e à equidade étnico-racial e de gênero
      Discussão e revisão de questões disciplinares relativas aos conteúdos programáticos e atitudes de convivência, para cons-
truir equidade democrática, nos estudos e trabalhos escolares
      Desconstrução das hierarquias e privilégios raciais e de gênero e construção da equidade
      Conhecimento e valorização da cultura e modo de vida da Comunidade Quilombola ou outra comunidade tradicional
      Enfrentamento do racismo institucional e formas correlatas de preconceito e discriminação manifestas em relações inter-
pessoais conflituosas vigentes na escola:

    Aluno/a X Aluno/a Professor/a X Gestão  Professor/a X Aluno/a   
    Aluno/a X Família  Família X Professor/a  Escola X Comunidade 
      Apropriação pela escola de linguagens e recursos técnico-pedagógicos desenvolvidos por educadores antirracistas no en-
frentamento das situações de vida do alunado mais vulnerável, em especial de famílias negras, agravadas nas crises sanitária, 
econômica e social.



Houve alguma situação particular?

      Sim  Não 

      Preconceito racial  Discriminação racial  Desigualdade de gênero

      Outra/s  Quais?    

Justifique, argumente e descreva dentro do seu contexto, a relevância da Prática Pedagógica 
referente as questões assinaladas:

Inserir até 2000 caracteres  _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Você contou com colaboradores/as?

      Sim  Não 

      Coord. Pedagógica  Direção Outros/as Professores/as Pais Supervisão Escolar    
      Sec. de Educação  Educador/a Popular  Mestres/as de Saberes Populares  
      Amigos       Liderança/s Comunitária/s 

      Movimento Quilombola  Especialista

      Líder Social

      ONG

      NEAB /Universidade

     Movimento Negro/Indígena Especialista

     Líder Social

          ONG

     NEAB/Universidade

      Movimento de Mulheres  Especialista

     Líder Social

      ONG

      Universidade

      Outro/s Especifique: __________________________________________________________________   



Em qual momento você teve essa colaboração?

      Elaboração do Projeto Pedagógico  Aquisição de conhecimentos/saberes sobre o tema  

      Planejamento e cronograma das atividades Execução das Ações     Avaliação de resultados

Descreva esse processo colaborativo do trabalho:

Inserir até 2000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A Escola possui Projeto Político Pedagógico (PPP)? 

      Sim  Não

      Outro/s documento/s organizativos da escola (similares ao PPP):

Inserir até 500 caracteres ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A diversidade étnico-racial e/ou de gênero é conteúdo curricular previsto no PPP da Escola?

      Sim  Não

5)Objetivos principais da Prática Pedagógica realizada
        Desenvolver consciência crítica e histórica sobre a diversidade e a equidade étnico-racial e/ou de gênero pelo fortaleci-
mento da implementação dos conteúdos da Lei 10.639/2003-11.645/2008
        Fortalecer identidades individuais e coletivas, pertencimento étnico-racial e autovalorização positiva, pelo conhecimento 
e prática dos direitos de igualdade e equidade
        Desenvolver ação pedagógica antirracista de combate e superação do racismo institucional e individual com base na inser-
ção e construção curricular dos conteúdos e práticas da educação das relações étnico-raciais e/ou de gênero
        Intervir em situações-problemas identificadas no contexto escolar 
        Dar continuidade e aperfeiçoar o uso de linguagens e recursos técnico-pedagógicos desenvolvidos por educadores/as 
antirracistas no enfrentamento das situações de vida da população mais vulnerável, em especial as famílias negras, agravadas 
nas crises sanitária, econômica e social. 
        Outro/s Quais?  __________________________________________________________________________________      
_______________________________________________________________________________________________________



6)Planejamento e Execução das Atividades

Em qual/is bimestre/s e em quantas aulas as atividades foram desenvolvidas?

      1º bim.   Resumo das atividades realizadas: Inserir até 2000 caracteres _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      2º bim.   Resumo das atividades realizadas: Inserir até 2000 caracteres _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      3º bim.   Resumo das atividades realizadas: Inserir até 2000 caracteres _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      4º bim.   Resumo das atividades realizadas: Inserir até 2000 caracteres _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      outros Indique o período da atividades realizadas                       Resumo das atividades realizadas: 
Inserir até 2000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Tempo (núm. aulas)  1 – 5  6 – 10  11 – 15  acima de 16

A Prática Pedagógica realizou alguma dessas atividades (presenciais ou virtuais)?

      Vídeo Fotografia Diário de Bordo Texto           Cartaz/Pôster   Máscaras       Desenhos

      Murais     Maquete     Livros e Cartilhas     Mapa           Glossário     Dança       Feira Cultural

      Exposição    Fanzine    Teatro     Sarau     Contação de História     HQ  

      Músicas/Instrumentos musicais     Comidas típicas     Confecção de Bonecas e Brinquedos  

      Realização de Jogos e Brincadeiras     Estudo de Campo     Visitas a Museus    

      Entrevistas com a comunidade      Pesquisa Bibliográfica     Podcast     Live          Visitas

      Virtuais a Museus e espaços históricos      Leituras de e-books e áudio livros     Games

      Outras  Especifique : _______________________________________________________________ 



Comente resumidamente o/s procedimento/s e estratégia/s didático/s adotado/s para a realização 
da Prática Pedagógica: inserir até 5000 caracteres  __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Comente as estratégias que foram mais significativas/inovadoras da sua Prática Pedagógica: 

inserir até 5000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Descreva os conhecimentos, material/is e/ou atividade/s produzidos durante o desenvolvimento 
da Prática Pedagógica? inserir até 5000 caracteres __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Esta temática já foi trabalhada anteriormente na Escola? 

      Sim      Não

Se sim,  há 1 ano de 1 a 3 anos  há mais de 4 anos  

Sensibilização dos/as Alunos/as para o tema

Relate como você envolveu os/as alunos/as para o tema e incentivou a participação: 

inserir até 2000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Resumo dos recursos utilizados 

Recursos Humanos inserir até 2000 caracteres _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Recursos Materiais inserir até 2000 caracteres  _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Recursos Financeiros inserir até 2000 caracteres  _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



7) Avaliação

Os objetivos propostos foram alcançados?

     Sim        Não        Parcialmente             Especifique os desafios e resultados alcançados:   

inserir até 5000 caracteres  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Quais as técnicas de avaliação utilizadas?

     Registro/Caderno de Registro de Pesquisa Avaliação da fala e escrita Seminários

     Produções  Autoavaliação dos/as alunos/as Relatórios individuais e em grupo

     Observação dos/as/os alunos/as durante o desenvolvimento das atividades    Provas

     Reuniões avaliativas Caderno de campo Portfólio Outra/s Quais?  

inserir até 2000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Quais foram as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades? Como você as superou?

Dificuldades Estratégias de Superação

     Gestão dos recursos materiais e pedagógicos inserir até 2000 caracteres

     Formação específica na temática racial e de 
gênero inserir até 2000 caracteres

     Materiais de ensino afirmativos inserir até 2000 caracteres

     Cooperação e apoio interdisciplinar docente inserir até 2000 caracteres

     Conhecimentos, sensibilidade e interesse de 
alunos/as e professores/as na temática inserir até 2000 caracteres

     Expressões e manifestações de conflitos étnicos-
-raciais e de gênero inserir até 2000 caracteres

     Adesão e apoio da comunidade inserir até 2000 caracteres

     Outra/s: inserir até 2000 caracteres

Quais foram as lições aprendidas? O que você melhoraria? O que deveria ser evitado?

Destacar evidências bem-sucedidas da prática na escola: inserir até 5000 caracteres _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Indique as repercussões da sua prática para a educação antirracistas, no ambiente escolar:

inserir até 5000 caracteres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

O que pode ser melhorado:

inserir até 5000 caracteres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

O que evitar:

inserir até 5000 caracteres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Esta experiência transformou em algum nível a sua Prática Pedagógica?

     Sim        Não

     Conhecer a história pessoal dos/as alunos/as    No modo de ministrar aulas

     Fortalecimento da importância do papel central da Educação na promoção da Equidade Racial e de Gênero   

     Na estratégia de abordagem comprometida com a história e os valores da comunidade

     Reflexão sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolar / Conscientização / Enriquecimento de olhares

     Enfrentamento de situações/problemas  Aumento da confiança Busca de formação

     Desenvolvimento de, pelo menos, um projeto interdisciplinar por ano

     Mudança de perspectiva profissional   Trabalhar a diversidade étnico-racial   

     Compromisso pessoal com a consolidação de práticas antirracistas na escola  

     Ampliação das pesquisas     Outro/s  Quais?    

inserir até 2000 caracteres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Houve outros desdobramentos?

     Sim       Não

Essa experiência promoveu estímulo para:

     Apresentar trabalho em Conferência/Congresso/Seminário        Publicar artigo         Ingressar na Graduação  

     Ingressar na Pós-Graduação Especialização      Mestrado    Doutorado      Pós-Doutorado 

     Outro/s ____________________________________________________________________________

Houve socialização da Prática?

     Sim       Não 

     Tabela de dados-Planilha Excel      Relato escrito: fotos, quadros, gráficos      Vídeo e áudio

     Entrevistas com participantes e colaboradores       Mural Informativo     

     Apresentação em eventos pedagógicos  Jornais  Revistas Rádio  Televisão  

     Outro/s  Quais? 

inserir até 2000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

Em sua opinião, que tipo de apoio institucional é necessário para a efetiva implementação de 
experiências como a sua?

inserir até 5000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Considerações finais sobre a Prática Pedagógica desenvolvida:

inserir até 8000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bibliografia utilizada:

inserir até 5000 caracteres _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



8) Anexe a declaração da Escola de anuência e ciência do desenvolvimento da Prática Pedagógica 
à ficha de inscrição on-line ou envie pelo correio.

[ Declaração de Anuência ]

9) Anexe arquivos relacionados ao desenvolvimento da sua prática pedagógica ou envie pelo correio.

[ Pequenos vídeos ] [ Fotos ] [ Textos científicos ]   [ Textos literários ]  

[ Folder’s/flyer’s/cards ]  [ Tabelas em pdf ]  [ Certificados (modelos utilizados) em pdf ou jpg ou png] 

[ Tecnologias ]   [ Materiais de ensino afirmativos ] 

[ Relato na íntegra ]  [ Outros ] 


