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REGULAMENTO DO PRÊMIO - IMPARE EDUCAÇÃO 
“DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA A VIDA” 

 
A Impare Educação torna pública a realização, em 2022, do Prêmio Impare – 
“Desenvolvendo Competências para a vida” – 1ª Edição/Jacareí, mediante as regras 
estabelecidas neste Regulamento. 
 
PRÊMIO IMPARE EDUCAÇÃO 
 
O Prêmio Impare Educação tem como escopo destacar o protagonismo de docentes e 
gestores frente a implementação da Metodologia Pedagógica de Desenvolvimento de 
Competências Socioemocionais por meio da Educação Musical. 
 
 

1. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
O Prêmio Impare Educação é uma iniciativa da Impare Educação, localizada no Parque 
Tecnológico de São Leopoldo/RS - TECNOSINOS, Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 
3199, Sala 219, Unitec 2, São Leopoldo, RS, inscrita sob o número de CNPJ: 
11.540.817/0001-79. A Impare Educação, como promotora e organizadora, reserva-se o 
direito sobre esse Prêmio. 
 
 
2. CONCURSO  
 
 
1. O Prêmio Impare Educação ao evidenciar o protagonismo de docentes e gestores, visa 

valorizar e incentivar experiências educativas que primem pelo desenvolvimento de 
Competências Socioemocionais.  

2. O concurso está organizado em 01 (uma) etapa, sendo essa, a publicação, através do 
FaceBook da Escola, de um vídeo contendo uma Atividade Pedagógica que, 
necessariamente, faça parte de um Planejamento de Aula ou de um Projeto de Trabalho 
da Impare, disponível na Plataforma, no Aplicativo ou no Livro Paradidático da Impare 
Educação. 

3. Para concorrer a premiação, o(a) participante deve cumprir todas as etapas descritas 
nesse Regulamento e, consequentemente, seguir todas as orientações dele.  

 
 
3. PARTICIPAÇÃO 
 
 
1. Poderão se inscrever os(as) docentes da etapa da Educação Infantil da Rede Municipal 

de Jacareí-SP e que sejam participantes da Metodologia Impare Educação; 



 

2 
 

2. Poderão participar coordenadores(as) pedagógicos(as), desde que indicados(as) por 
um(a) docente participante. Cada docente, ao realizar sua inscrição, deverá indicar 
um(a) coordenador(a) pedagógico(a) para concorrer também a premiação.  

 
 
4. PRÉ-REQUISITOS 
 
 
1. Ser docente de uma escola participante da Metodologia Impare Educação (conforme a 

Planilha de Dados de Participantes que foi aprovada pela Secretaria Municipal de 
Educação de Jacareí/SP em 2021 e 2022); 

2. Ser coordenador(a) pedagógico(a) de uma escola participante da Metodologia Impare 
Educação (conforme a Planilha de Dados de Participantes que foi aprovada pela 
Secretaria Municipal de Educação de Jacareí/SP em 2021 e 2022); 

3. Fazer a postagem/publicação do vídeo, através do FaceBook da Escola, contendo a 
realização, juntamente com as crianças, de uma Atividade Pedagógica que, 
necessariamente, faça parte de um Planejamento de Aula ou de um Projeto de Trabalho 
da Impare, disponível na Plataforma, no Aplicativo ou no Livro Paradidático da Impare 
Educação. 

Observação: O(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) deverá postar/publicar, no FaceBook da 
sua Escola, os vídeos de cada docente, da sua escola, contendo a Atividade realizada 
pelo(a) professor(a) com sua turma de crianças. Na postagem, deve: (1) marcar a Impare 
Educação; (2) escrever o nome completo da professora; (3) escrever qual é a faixa 
etária/categoria das crianças: a) Bebês; b) Crianças bem pequenas; c) Crianças pequenas; 
(4) usar a hashtag:  #premioimpare  
 
 
5. CATEGORIAS 
 
 
1. O presente edital torna público as Categorias para participação do concurso. O(a) 

docente  participante deve escolher em qual das três Categorias deseja participar. São 
elas: 

1ª Categoria: Bebês – docentes que trabalham em turmas com crianças da faixa etária de 
zero a um ano e seis meses; 
2º Categoria: Crianças bem pequenas – docentes que trabalham em turmas com crianças 
da faixa etária de um ano e sete meses a três anos e onze meses; 
3º Categoria: Crianças pequenas – docentes que trabalham em turmas com crianças da 
faixa etária de quatro anos a 5 anos e 11 meses. 
 
 
2. O(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) participará independente da categoria do 
docente. Em caso de escolas que não possuem Coordenador(a) pedagógico(a) o(a) 
diretor(a) assumirá essa função dentro deste Regulamento.  
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6. INSCRIÇÕES 
 Para participar do Prêmio Impare, todos(as) os(as) docentes precisam, necessariamente, se 
inscrever.  Para a validação da inscrição, deve-se preencher, por completa, a Ficha de 
Inscrição. 

6.1 O(a)  docente deverá preencher a Ficha de Inscrição através do link abaixo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvQYxulsCBEJ7FC0Kl1trr2jCLde0zGj3h
vpTH67mZCrl0NA/viewform 

 
6.2 Ao preencher a Ficha de Inscrição, o(a) docente deverá indicar: 
 Seu nome completo; 
 Seu e-mail; 
 Seu telefone (WhatsApp); 
 Indicar a Categoria que irá concorrer; 
 Escrever o nome da sua Escola (igual como está escrito no FaceBook da Escola); 
 Escrever o nome completo do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) da sua Escola. 
 
O(a) Docente(a), no momento da inscrição, deverá indicar qual é o(a) seu(a) 
Coordenador(a) Pedagógica(a). Deste modo quem faz a inscrição do(a) Coordenador(a) 
Pedagógico(a) é o(a) próprio(a) docente. Sendo assim, a premiação do(a) Coordenador(a) 
Pedagógico(a)  está vinculada ao do(a) docente: se o(a) docente for premiado(a) em 1º 
lugar, por exemplo, o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) receberá a respectiva premiação.  
 
 
7. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 
 
1. As inscrições deverão ser realizadas entre o dia 21 de fevereiro de 2022 até o dia 21 de 

março de 2022. 
2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através da Ficha de Inscrição 

(formulário on-line). 
3. A comissão organizadora fica à disposição para ajudar ou para sanar dúvidas sobre a 

inscrição pelo contato de WhatsApp para (55) 9 99974-6270. 
4. Reitera-se que a responsabilidade quanto ao processo de inscrição é única e exclusiva 

do(a) participante interessado. A comissão organizadora não se responsabiliza por 
possíveis problemas técnicos no envio das informações.   
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8. AUTORIA EM RELAÇÃO AOS VÍDEOS POSTADOS NO FACEBOOK 
 
 
1. O vídeo postado no FaceBook da Escola, e que concorrerá neste Prêmio deve estar sob 

responsabilidade de um(a) único(a) docente, mesmo que tenha sido feito em parceria 
com outro(a) docente. 

2. Em   caso   de   mais   de   um(a)   autor(a), receberá   a   premiação   apenas   o(a) 
participante que inscreveu o vídeo e que foi indicado(a) como autor(a) principal na 
descrição do FaceBook. 

3. A comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer eventualidade quanto a 
questões autorais e demais aspectos. 

 
 
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

9.1 O vídeo a ser avaliado será aquele postado no FaceBook da Escola e que tenha seguido, 
rigorosamente, os aspectos descritos no item 4 do presente Regulamento. 
9.2  Os critérios a serem considerados são: 

9.2.1 Critérios técnicos: 
 O vídeo deverá ser gravado utilizando o celular horizontalmente. Vídeos gravados 
na vertical serão desclassificados; 
 O vídeo deverá estar em boa qualidade, ou seja, deverá ser possível identificar 
todos os elementos presentes no vídeo, bem como, a identificação do docente participante; 
 A Atividade Pedagógica escolhida para ser submetida ao Prêmio, realizada com as 
crianças, deverá ser escolhida dentre aquelas que possuem uma faixa de áudio dentro de 
um Planejamento de Aula ou Projeto de Trabalho disponibilizado dentro da Plataforma, do 
Aplicativo ou do Livro Paradidático da Impare Educação; 
 Utilizar a Faixa de Áudio, própria da Impare, e que acompanha a Atividade 
escolhida para ser submetida ao Prêmio. 
 
9.2.2  Critérios pedagógicos: 
 Participação das crianças e envolvimento delas com a Atividade; 
 A Atividade Pedagógica escolhida deve ser realizada, juntamente com as crianças, 
seguindo a indicação de realização que consta no Planejamento de Aula ou no Projeto de 
Trabalho da Impare. 
 

2.2.3 Critérios estéticos:  
 A organização do ambiente para a gravação do vídeo; 
 A organização das crianças durante a realização da Atividade; 
 Enquadramento da cena para a gravação do vídeo; 
 Crianças realizando a Atividade de modo organizado.  
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No Apêndice do Regulamento é possível visualizar a tabela de pontuações que a Comissão 
Julgadora utilizará para avaliar os vídeos.  
 
 
10. COMISSÃO JULGADORA 
 
 
1. A comissão julgadora será composta por 03 (três) membros: representantes da 

Academia (Pesquisador na área da Educação); 
2. A comissão julgadora irá avaliar os vídeos a partir dos critérios descritos no item 9 do 

presente Regulamento.  
 
 
11. PREMIAÇÃO  
1. Os vencedores serão aqueles que, segundo os critérios indicados no item 9 do presente 

Regulamento, obtiverem maior pontuação.  
2. O prêmio é intransferível e não pode ser trocado.  
3. A entrega do prêmio será realizada pela equipe da Impare Educação, em local, data e 

horário acordado com a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí/SP. 
4. Serão premiados(as) docentes e coordenadores(as) do primeiro ao terceiro lugar para 

cada categoria, totalizado 18 premiados como indicado abaixo: 
1. Categoria Bebês: serão premiados(as) um(a) docente e um(a) coordenador(a) 

pedagógico(a) com o 1º lugar; um(a) docente e um(a) coordenador(a) pedagógico(a) 
com o 2º lugar e um(a) docente e um(a) coordenador(a) pedagógico(a) com o 3º 
lugar. 

2. Categoria Crianças bem pequenas: serão premiados(as) um(a) docente e um(a) 
coordenador(a) pedagógico(a) com o 1º lugar; um(a) docente e um(a) coordenador(a) 
pedagógico(a) com o 2º lugar e um(a) docente e um(a) coordenador(a) pedagógico(a) 
com o 3º lugar. 

3. Categoria Crianças pequenas: serão premiados(as) um(a) docente e um(a) 
coordenador(a) pedagógico(a) com o 1º lugar; um(a) docente e um(a) coordenador(a) 
pedagógico(a) com o 2º lugar e um(a) docente e um(a) coordenador(a) pedagógico(a) 
com o 3º lugar. 

 
 
5. Os prêmios para cada classificação são os indicados abaixo, tanto para os docentes 
quanto para os(as) coordenadores(as): 
 

1º lugar:  
Tablet  
Planner Impare Educação 
Kit Impare Educação contendo: bloco de anotações, caneta, caneca e estojo 
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2º lugar:  
Planner Impare Educação 
Kit Impare Educação contendo: bloco de anotações, caneta, caneca e estojo 
 
3º lugar:  
Kit Impare Educação contendo: bloco de anotações, caneta, caneca e estojo 
 
 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
1. Os vídeos enviados pelos(as) participantes à Comissão Organizadora, são cedidos e 

transferidos à equipe Impare Educação, concedendo-a autoria e possibilitando edição, 
publicação, utilização, reprodução em qualquer meio de comunicação e transmissão, 
respeitando os direitos autorais dos vídeos.  

2. O termo descrito acima (12.1) confere autorização à equipe Impare Educação ao uso 
pleno e total dos vídeos enviados, não gerando qualquer tipo de vínculo ou obrigação 
de pagamento e/ou divulgação por parte da comissão organizadora. 

3. Em caso de descumprimento deste Regulamento e/ou tentativa, o(a) participante será 
desclassificado(a) imediatamente. 

4. Dúvidas e informações sobre este regulamento, entre em contato através do e-mail 
contato@impare.com.br ou através do WhatsApp: (55) 9 9974-6270. 

5. Ao concorrer a este Prêmio, o(a) participante automaticamente concorda com 
todos os itens e termos descritos neste regulamento, não cabendo a Impare 
Educação receber reclamações posteriores. 

 
Sem mais, agradecemos o empenho e participação de todos(a) e desejamos um excelente 
concurso! 
 
Com carinho, 
Equipe Impare Educação. 
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APÊNDICE 
TABELA DE PONTUAÇÕES 

 
Tabela a ser utilizada pela Comissão Julgadora no momento de avaliar cada um dos vídeos 
postados no FaceBook das Escolas.  
Cada Critério, de acordo com o Regulamento, receberá pontuação que vai de uma escola 
de 0 (zero) a 10 (dez) - nota máxima. 
 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS VALOR PONTUAÇÃO 
Participação das crianças e envolvimento delas com a Atividade 10  
A Atividade Pedagógica escolhida deve ser realizada, juntamente 
com as crianças, seguindo a indicação de realização que consta no 

Planejamento de Aula ou no Projeto de Trabalho da Impare. 

10  

CRITÉRIOS ESTÉTICOS VALOR PONTUAÇÃO 
Organização do ambiente para a gravação do vídeo. 10  

Organização das crianças durante a realização da Atividade. 10  
Enquadramento da cena para a gravação do vídeo. 10  

Crianças realizando a Atividade de modo organizado. 10  
CRITÉRIOS TÉCNICOS VALOR PONTUAÇÃO 

O vídeo deverá ser gravado utilizando o celular horizontalmente. 
Vídeos gravados na vertical serão desclassificados. 

10  

O vídeo deverá estar em boa qualidade, ou seja, deverá ser possível 
identificar todos os elementos presentes no vídeo, bem como, a 

identificação do docente participante. 

10  

A Atividade Pedagógica escolhida para ser submetida ao Prêmio, 
realizada com as crianças, deverá ter sido  escolhida dentre aquelas 

que possuem uma faixa de áudio dentro de um Planejamento de Aula 
ou Projeto de Trabalho disponibilizado dentro da Plataforma, do 

Aplicativo ou do Livro Paradidático da Impare Educação. 

10  

A atividade escolhida para ser submetida ao Prêmio, realizada com 
os alunos, deverá ser escolhida dentre aquelas que possuem uma 
faixa de áudio dentro de um Planejamento de Aula ou Projeto de 
Trabalho disponibilizado dentro da Plataforma da Impare Educação; 

10  

O vídeo utiliza a Faixa de Áudio, própria da Impare, e que 
acompanha a Atividade escolhida para ser submetida ao Prêmio. 

10  

Publicação do vídeo no Facebook, através da página da Escola e 
usando a #premioimpare 

10  

 


