REGULAMENTO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO REDE ESCOLAÍ 2017

O Prêmio

Objetivo: reconhecer e valorizar a participação de vários atores no planejamento e desenvolvimento da Gincana da Comunidade Educativa do Programa Rede Escolaí para gerar comprometimento e corresponsabilidade no processo educacional.
Quem pode participar

 Todas as escolas que fizerem a adesão à Gincana da Comunidade Educativa do Programa
Rede Escolaí 2017.

Inscrições

 As escolas já estão automaticamente inscritas no Prêmio de Reconhecimento 2017 a partir
da Adesão ao Programa.
 Será validada apenas uma inscrição por escola que deverá estar devidamente preenchida.
 Todas as dúvidas referentes ao Prêmio deverão ser comunicadas para as Coordenadoras de
seu Estado.

Cronograma

 Data limite para postagem das Tarefas do Percurso atual da escola: 01.11.2017
 Data para avaliação da comissão de 06.11.2017 a 24.11.2017.
 A premiação ocorrerá no evento de encerramento do programa Rede Escolaí em Novembro ou Dezembro de 2017.

Critérios

Os seguintes critérios serão utilizados para avaliação em cada categoria:

 TODAS as tarefas do percurso deverão estar concluídas até o prazo determinado pela
FOCO.
 As escolas serão premiadas em apenas uma (1) categoria.
 Além das categorias anualmente premiadas a FOCO poderá conceder um Prêmio ao Diretor/Gestor da escola que tiver uma atuação acima dos parâmetros e surpreender na originalidade ou intensidade da Gincana.
 Os prêmios deverão valorizar sempre o trabalho coletivo.
 A aferição para premiação será feita mediante postagem das tarefas no site do Rede Escolaí.
 As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas e decididas pela Comissão
Julgadora, formada pela equipe da FOCO e por um representante do Conselho da FOCO.
 É decisão do Comitê não premiar uma categoria caso nenhuma escola apresente os critérios
estabelecidos.
 As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, não cabendo recursos.
 Serão computados os dados de todas as tarefas para efetivar dos dados para julgamento.

Nomenclatura dos atores da Gincana

 Estamosaí: representantes das Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino de SP e ES.
 Apoiaí: gestores, professores e/ou coordenadores que tem o papel de articulador para facilitar o andamento das tarefas na escola.
 Falaí: é formado por crianças e adolescentes com vontade de organizar a comunicação e
mobilizar outros atores na Gincana.
 Comissão Organizadora: responsável pela gestão da Gincana dentro da escola (formado por
um grupo formado na 1ª visita das Coordenadoras na escola)
 GT (Grupo de Trabalho): são todas as pessoas que participam no apoio e organização tarefas (professores, alunos, pais, familiares, funcionários, voluntários)
 Comitê de Aprimoramento: formado pela equipe da FOCO e um representante por escola
com experiência de pelo menos dois anos na Gincana e tenha sido convidado pelas Coordenadoras do Rede Escolaí.

Premiação

 As escolas serão reconhecidas no Evento de Encerramento do Programa ao final de 2017.
 Serão entregues no máximo 10 prêmios por Estado.
 1º Prêmio: Diversidade – A escola será premiada pelo maior número e variedade de
participantes na Comissão Organizadora. Variedade é entendida por alunos de diversas turmas, professores de diversas disciplinas, familiares, voluntários e funcionários.
 2º Prêmio: Apoiaí – A escola será premiada pelo maior número de professores de
matérias distintas na Comissão Organizadora.
 3º Prêmio: Falaí - A escola será premiada pelo número de alunos de diversas turmas na Comissão Organizadora.
 4º Prêmio: Família - A escola será premiada pelo número de familiares que a Comissão Organizadora ou GT (Grupo de Trabalho) conseguiu envolver nas tarefas.
 5º Prêmio: Funcionários- maior número de funcionários da escola que a Comissão
Organizadora ou GT (Grupo de Trabalho) conseguiu envolver nas tarefas.
 6º Prêmio: Voluntário – A escola será premiada pelo maior envolvimento de volun-

tários da comunidade que a Comissão Organizadora ou GT (Grupo de Trabalho)
conseguiu envolver nas tarefas.
 7º Prêmio: Assiduidade, desempenho e organização da Gincana – escola que planejou e desenvolveu todas as tarefas no prazo.
 8º Prêmio: Criatividade e Inovação – Grupo de Trabalho que trouxe uma ideia inédita e criativa no desenvolvimento de uma das tarefas.
 9º Prêmio: Conectitivade- A Comissão Organizadora (somente Apoiaí e Falaí) que
conseguiu com maior número de postagem no site Rede Escolaí e curtidas na Fanpage do Rede Escolaí e conexão com as redes sociais.
 10º Prêmio: Destaque - escola que se destaca por sua garra e participação na Gincana.
Critérios de desempate:


Serão observados a qualidade x dificuldade na realização das tarefas ou impacto positivo da tarefa na comunidade escolar e entorno.



A apuração dos resultados nos Prêmios de 1 a 7 será adotada a partir de proporcionalidade e característica de cada escola.
PRÊMIOS

1º Prêmio: Diversidade
Destinado à Comissão Organizadora

2º Prêmio: Apoiaí
Destinado aos professores da Comissão Organizadora

3º Prêmio: Falaí
Destinado aos alunos da Comissão Organizadora

4º Prêmio: Família
Destinado ao GT que conseguiu envolver mais familiares
nas tarefas

5º Prêmio: Funcionários
Destinado ao GT que conseguiu envolver mais funcionários nas tarefas

6º Prêmio: Voluntários
Destinado ao GT que conseguiu envolver mais voluntários
nas tarefas

7º Prêmio: Assuidade, desempenho e organização
8º Prêmio: Criatividade e Inovação
Destinado ao GT que trouxe uma ideia inédita e criativa

9º Prêmio: Conectividade
Destinado aos Apoiaí e Falaí que fazem parte da Comissão Organizadora

10º Prêmio: Destaque

SUGESTÃO COMITÊ DE
APRIMORAMENTO
Passeio coletivo *

Vale livros

Oficina

Lanche da tarde ou café da
manhã

Lanche da tarde ou café da
manhã

Vale Livros

Oficina
Vale livros

Vale livros
Oficina ou Recreação Circense
(ex: pula-pula, pipoca)

Rede Escolaí
redeescolai@foco.org.br
(*) o prêmio passeio é destinado aos membros da comissão da Gincana na es-cola
estando limitado a 15 participantes no máximo, com direito a um pequeno lanche com
limite de quilometragem de 60 km ida e volta.

