
REGULAMENTO

CAPÍTULO I: DA PROMOÇÃO

Art. 1º - O Prêmio Arte na Escola Cidadã, é promovido pelo Instituto Arte na Escola, uma associação civil 
sem fins lucrativos fundada pela Fundação Iochpe e arte-educadores de todo o Brasil. 

CAPÍTULO II: DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Objetivo Geral

Identificar, reconhecer e divulgar o trabalho pedagógico do professor com trabalho de qualidade no ensino das 
linguagens da arte (visuais, teatro, dança e/ou música), com ênfase na ampliação do repertório dos alunos e 
no comprometimento com sua formação cultural, visando a construção da cidadania e a transformação social.

Art. 3º - Objetivos Complementares

1) Divulgar experiências educativas que sejam reveladoras dos processos de criação do professor-
pesquisador em Arte, bem como sobre a reflexão de seu trabalho, apontando os desafios, conquistas e 
dificuldades nos processos de construção do conhecimento em Arte.

2) Identificar experiências que demonstrem a valorização do ensino de Arte como área do conhecimento no 
Projeto Político-Pedagógico/ Proposta Pedagógica da Escola; e a participação da Arte como articuladora de 
práticas docentes interdisciplinares. 

3) Identificar, registrar e disseminar práticas educativas que considerem o aluno como co-autor, criando 
espaços para discussão e avaliação, de modo a desenvolver uma atitude de cooperação e favorecer a 
formação de valores para o exercício da cidadania.

4) Fomentar a participação do professor, promovendo a sua formação reflexiva e contínua com o intercâmbio 
de experiências pedagógicas, ampliando assim a comunicação e a articulação da Rede Arte na Escola. 

5)Identificar e apoiar a Escola e sua equipe profissional como um centro de liderança comunitária 
comprometida com o trabalho coletivo, a produção de saberes e a re-significação do patrimônio cultural. 

CAPÍTULO III: DOS PARTICIPANTES

Art. 4º - O Prêmio Arte na Escola Cidadã é destinado ao professor ou equipe escolar, com trabalhos 
pedagógicos que utilizem as linguagens das artes e que ocorram na sala de aula, envolvam a escola e/ou a 
comunidade. Podem participar o professor autor do referido trabalho ou representantes de equipe formada por 
professores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e/ou do Ensino 
Médio das redes de ensino regular (federal, estadual, municipal e particular), em todo território nacional.

Art. 5º - Cada candidato poderá concorrer com 1(um) trabalho, referente a um único nível dentro de uma 
categoria: Categoria A (Níveis: Educação Infantil ou Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série) ou Categoria 
B (Níveis:Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série ou Ensino Médio).

Parágrafo 1º - Em caso de trabalho em equipe, a inscrição deverá ser de apenas um representante do grupo, 
sendo que todo o relacionamento do IAE com o premiado se dará com este representante.

Parágrafo 2º - Não podem concorrer ao Prêmio: os professores já contemplados com o Prêmio Arte na Escola 
Cidadã em anos anteriores; pessoas ligadas às instituições promotoras, apoiadoras e/ou patrocinadoras; 
integrantes das Comissões Julgadoras; Coordenadores e funcionários dos Pólos da Rede Arte na Escola.

CAPÍTULO IV: DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO

Art. 6º - Poderão inscrever-se trabalhos realizados nos anos letivos de 2004 e/ou 2005, que tenham 
comprovação do seu desenvolvimento e execução.

Art. 7º - O Prêmio Arte na Escola Cidadã para o ano de 2005 ocorrerá em quatro fases:

FASE 1- Inscrição eletrônica : A inscrição no VI Prêmio Arte na Escola Cidadã será feita somente pela 
internet através do hotsite www.artenaescola.org.br/premio. A inscrição eletrônica se inicia em 1º de junho e 

http://www.artenaescola.org.br/premio


se encerra às 24 horas do dia 25 de julho . Nesta fase o concorrente deverá preencher a Ficha de Inscrição 
contida no referido hotsite e anexar o seu Relato de Experiência.

FASE 2 - Pré-seleção : O concorrente que for selecionado para esta fase receberá um aviso por e-mail ou 
poderá consultar a listagem de pré-selecionados no hotsitewww.artenaescola.org.br/premio. De 26 de agosto 
a 08 de setembro (data limite da postagem ou de entrega nos Pólos), os pré-selecionados deverão enviar pelo 
correio,como carta registrada com aviso de recebimento, ou entregar na sede do Pólo da Rede Arte na Escola 
mais próximo de sua localidade (clique aqui para ver a indicação de Pólos no Mapa de Inscrição), os seguintes 
materiais: uma cópia impressa da ficha de inscrição enviada na Fase 1 de Inscrição, juntamente com uma 
cópia do Relato de Experiência encaminhado naquela oportunidade, acompanhado dos documentos 
comprobatórios, endereçados para:

Pólo da Rede Arte na Escola

VI Prêmio Arte na Escola Cidadã

Endereço completo do Pólo (escolhido para o envio conforme indicação contida na página do Mapa de 
Inscrição no hotsite www.artenaescola.org.br/premio).

(Clique aqui e acesse o Mapa de Inscrição para escolher o Pólo da Rede Arte na Escola indicado ou mais 
próximo de sua localidade)

Valerá como comprovante de encaminhamento a data do protocolo de entrega ou a data de expedição do 
recibo do correio.

FASE 3 - Seleção de finalistas nos Pólos da Rede Arte na Escola : Os trabalhos serão avaliados por 
Comissões de Avaliação Local, podendo contar com o apoio das Secretarias Municipais e Estaduais de 
Educação e de Cultura. O processo de seleção local respeitará um critério de proporcionalidade por número 
de inscritos.

FASE 4 - Seleção de vencedores : Serãoavaliados por uma Comissão Julgadora Nacional, que será 
composta por representantes de entidades da sociedade civil voltadas à cidadania e por especialistas com 
notório saber na área do ensino da Arte. Não podem participar como membros da Comissão 
Julgadora Nacional os diretores e funcionários das instituições promotoras e patrocinadoras do Prêmio.

Parágrafo 1º - Serão desclassificados os trabalhos e respectivos documentos comprobatórios enviados fora 
dos períodos estabelecidos, ou trabalhos que firam este regulamento.

Parágrafo 2º - Os promotores da Premiação não se responsabilizam pelo extravio de fichas e relatos enviados 
pela internet e de materiais enviados pelo Correio ou entregues nos Pólos sem os respectivos comprovantes 
de envio e de entrega. 

CAPÍTULO V: DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 8º - Os participantes deverão preencher e encaminhar via hotsitewww.artenaescola.org.br/premio, a ficha 
de inscrição conforme modelo apresentado no hotsite, juntamente com o Relato de Experiência Educativa, 
que não poderá ultrapassar 10 páginas, deverá ser digitado em fonte Times New Roman, corpo 12, em 
tamanho A4 e deverá abordar os seguintes itens: Dados de identificação do trabalho e caracterização da 
Escola e seu entorno (máximo de 1 página); apresentação inicial ( máximo de 1 página); objetivos didáticos e 
conceitos trabalhados (máximo de ½ página); percurso ( máximo de 3 páginas); reflexão sobre o percurso 
(máximo de 2 páginas); contribuições do trabalho desenvolvido (máximo de 2 páginas); referências 
bibliográficas ( máximo de ½ página).

Parágrafo 1º - A Orientação para o Relato de Experiência, contendo o detalhamento da forma de 
apresentação do trabalho está sendo divulgada no hotsitewww.artenaescola.org.br/premio. É fundamental a 
consulta da referida orientação.(Clique aqui para obter mais informações sobre a Orientação para o Relato de 
Experiência)

Parágrafo 2º - A documentação comprobatória, que só deverá ser enviada quando solicitada na FASE 2, 
deverá incluir: documentos que ilustrem e comprovem a realização do Relato de Experiência: fotos, textos 
e/ou produção dos alunos, DVD, CD-Rom, vídeos, etc. Nesta fase a composição da documentação e do 
Relato de Experiência poderá ter um formato livre. Também será necessária a assinatura do Diretor ou do 
Coordenador Pedagógico na página inicial da cópia da Ficha de Inscrição a ser encaminhada juntamente com 
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o Relato de Experiência e com a documentação comprobatória.

Parágrafo 3º - Será obrigatório que todos os pré-selecionados na FASE 2 enviem suas autorizações para 
possível divulgação do Relato de Experiência e respectivos documentos comprobatórios por eles indicados 
(conforme o modelo a ser veiculado no hotsite www.artenaescola.org.br/premio, oportunamente).

 

CAPÍTULO VI: DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 9º - Considerando a coerência e clareza do Relato de Experiência, os limites de páginas estabelecidos, 
são critérios de avaliação se e como o trabalho desenvolvido:

a. privilegiou o processo de construção do conhecimento em arte, refletindo consistência pedagógica no 
desenvolvimento de processos de aprendizagem, implicando em atitude investigativa do professor e de seus 
alunos;

b. considerou o aluno como co-autor, criando espaços para discussão e avaliação do processo do trabalho;

c. propiciou a ampliação do repertório de arte dos alunos e sua formação cultural, visando o exercício da 
cidadania e a transformação social;

d. articulou situações de aprendizagem que proporcionem a compreensão de conceitos sobre arte e que re-
signifiquem valores e atitudes, levando em consideração a expressão de valores éticos universais, como: 
“respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a 
solidariedade” (conforme recomendação do Manifesto 2000 da UNESCO - Por uma Cultura de Paz e Não-
Violência);

e. privilegiou as concepções metodológicas contemporâneas do ensino da arte, articulando produção, 
apreciação e contextualização;

f. contemplou as diferentes linguagens artísticas (artes visuais, teatro, dança e música), bem como promoveu 
ações interdisciplinares ou transversais que tiveram a área de arte como articuladora do processo de 
construção de conhecimento;

g. envolveu a equipe da escola, e se integrou ao Projeto Político-Pedagógico/Proposta Pedagógica da Escola;

h. foi observada preocupação em otimizar os recursos humanos e materiais que a escola dispõe, aliados aos 
recursos da comunidade, de modo a valorizar o trabalho em parceria entre escola e comunidade;

i. demonstrou a reflexão do professor autor/representante de equipe sobre sua própria prática pedagógica e 
sobre a avaliação do processo de aprendizagem e o desempenho do aluno, que reconheça e valorize as 
diferenças, o contexto cultural e saberes de cada um.

Critério adicional: 
j. fomentou a utilização qualitativa dos materiais educativos do Programa Arte na Escola.

CAPÍTULO VII: DA PREMIAÇÃO

Art. 10º - Prêmios que serão atribuídos para cada uma das Categorias:

1º PRÊMIO 
Professor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro; participação no Evento de Premiação e no Encontro de 
Professores Premiados; divulgação do trabalho em veículos de Comunicação; e certificado de Premiação. 
Escola: Troféu; certificado de Premiação e publicações para biblioteca. 
Pólo: Certificado de Premiação; publicações para o acervo e participação de um coordenador no Evento de 
Premiação e no Encontro Nacional da Rede Arte na Escola 

2º PRÊMIO
Professor: R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro; participação no Evento de Premiação e no Encontro de 
Professores Premiados; divulgação do trabalho em veículos de comunicação e certificado de Premiação. 
Escola: Certificado de Premiação e publicações para a biblioteca.
Pólo:Certificado de Premiação;publicações para o acervo e participação de um coordenador no Evento de 



Premiação e no Encontro Nacional da Rede Arte na Escola.

Parágrafo 1º: No caso de empate em qualquer uma das categorias, o prêmio será dividido entre os 
vencedores.

Parágrafo 2º: A organização do Prêmio somente arcará com as despesas de viagem e estadia dos 
professores autores/representantes de equipe vencedores de 1º e 2º lugar das respectivas categorias e 
respectivos Coordenadores de Pólos.

 

CAPÍTULO VIII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11º - Cabem ao Instituto Arte na Escola e à Rede Arte na Escola a responsabilidade de divulgação do 
Prêmio em qualquer forma de comunicação que decidirem utilizar.

Parágrafo 1º - No hotsite www.artenaescola.org.br/premio serão divulgadas todas as informações sobre o 
prêmio.

Parágrafo 2º - Todos os Pólos da Rede Arte na Escola divulgarão o Prêmio Arte na Escola Cidadã, informando 
seus públicos diretos sobre o processo de inscrição e dirimindo as dúvidas que surgirem. Os Pólos também 
darão todas as informações necessárias e poderão auxiliar no processo de inscrição eletrônica no VI Prêmio 
Arte na Escola Cidadã.

Art. 12º - A inscrição do trabalho no VI Prêmio Arte na Escola representará a aceitação pelo participante de 
todas as disposições do presente Regulamento.

Parágrafo 1º : Ao se inscreverem, os concorrentes autorizam automaticamente o Instituto Arte na Escola a 
utilizar os dados fornecidos, relatos de experiências e os documentos comprobatórios indicados, outorgando a 
estes promotores do Prêmio todos os direitos de utilização, edição e divulgação por todos os meios da mídia e 
imprensa, jornais, boletins, revistas, internet, rádio e televisão, sem restrição ou ônus de espécie alguma. Os 
pré-selecionados comprometem-se, ainda, a endereçar sua autorização de divulgação expressa, conforme 
modelo a ser disponibilizado oportunamente. No caso de imagem de alunos será necessária autorização dos 
pais ou responsáveis.

Parágrafo 2º: Os professores concorrentes ao prêmio assumem toda a responsabilidade e ônus decorrentes 
por eventuais utilizações indevidas e sem autorização de quem de direito, de textos, imagens e outros meios 
que impliquem em direitos autorais e que vierem a acompanhar, integrar e ilustrar os seus Relatos de 
Experiência e documentos comprobatórios.

Parágrafo 3º : Não serão devolvidos os documentos comprobatórios enviados para a participação no Prêmio.

Art. 13º - A escolha dos professores finalistas e dos vencedores é de responsabilidade dos membros das 
comissões Avaliadoras Locais e Julgadora Nacional e suas decisões são soberanas e irrevogáveis . As 
questões não explicitadas neste Regulamento serão devidamente analisadas e julgadas pelo Instituto Arte na 
Escola , de forma soberana e irrecorrível.
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