1ª CHAMADA PÚBLICA PARA O PROGRAMA ALAVANCA
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
PARCERIA:
Associação Somos Professores
Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes
APOIO:
Instituto MRV
Seleção pública destinada a apoiar a realização de 15 (quinze) projetos educacionais propostos por
educadores (professores, supervisores, secretários e gestores) da Rede Municipal do Jaboatão dos
Guararapes, no período de abril à dezembro de 2019. Os projetos selecionados receberão até R$
3.000,00 (três mil reais) para sua realização em forma de bens e/ou serviços, além de apoio e
acompanhamento pedagógico, conforme os itens especificados neste Edital. É imprescindível
conhecer todas as regras do Programa antes de iniciar a inscrição.

I.
Apresentação
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sobre a Associação Somos Professores:
A Associação Somos Professores (www.somosprofessores.org) é uma entidade sem fins lucrativos
fundada em 2014 que tem como missão empoderar educadores para que tornem a escola pública
mais envolvente e significativa. Desde a sua fundação, a iniciativa já apoiou 48 projetos
desenvolvidos por educadores em Pernambuco. Em 2019, graças ao apoio do Instituto MRV, a partir
do Programa Educar para Transformar, e à parceria com a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Somos Professores irá oferecer apoio técnico e
material para 15 (quinze) projetos da rede de ensino local que explorem, de forma criativa e
colaborativa, desafios relevantes para a comunidade escolar.
Sobre o Instituto MRV:
O Instituto MRV acredita que a educação é o principal alicerce para o desenvolvimento de um país,
responsável pela formação e transformação de pessoas. A instituição investe em projetos que
trabalhem a educação como geradora de transformação social, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável e para a formação de uma sociedade igualitária e comprometida.
Fundado em 2014, já impactou mais de 350 mil pessoas direta e indiretamente desde o início de
suas atividades. Por meio do Programa Educar para Transformar – 5ª Chamada Pública de Projetos, o
Instituto MRV apoia, ao longo de 2019, seis iniciativas que compartilham dos seus ideais e objetivos.
Entre elas, está o Programa Alavanca, eleito por votação popular em dezembro de 2018.

Sobre a Secretaria de Educação Municipal do Jaboatão dos Guararapes/PE:
No âmbito do poder público local, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes vem realizando
investimentos significativos no setor da educação ao longo da última década. A rede ocupa hoje o 1º
lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na Região Metropolitana do Recife,
conta com 10 unidades de ensino reconhecidas pela Unesco, estudantes premiados em competições
nacionais de ciência e diversos projetos pedagógicos desenvolvidos por seus educadores.

II.
Justificativa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quem acompanha as notícias na área da educação sabe o quanto tem se falado em inovação,
gamificação, metodologias ativas e aprendizagem mão na massa. Em escolas do mundo inteiro,
ganha força um movimento que valoriza a prática e a experimentação, procurando tornar o
aprendizado mais significativo para os estudantes do século XXI. Na última década, diversos
pesquisadores demonstraram que metodologias ativas baseadas em projetos, particularmente no
ensino das ciências sociais e da natureza, são capazes de produzir ganhos de aprendizagem
superiores quando comparados às metodologias tradicionais1. Uma das razões para isso é que um
projeto educacional de qualidade, quando desenvolvido a partir de um problema autêntico e
desafiador, permite que o estudante perceba as possíveis aplicações práticas das competências
curriculares. Essa percepção reforça a motivação do estudante para aprender, fortalecendo seu
vínculo com o educador, com os seus colegas e com a escola2.
A Somos Professores e a Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes entendem
que é fundamental que sejam testadas novas modalidades de suporte aos educadores que desejam
trabalhar utilizando metodologias ativas. Por esse motivo, firmaram uma parceria em prol da
realização do Programa Alavanca - Aceleração de Projetos Educacionais, um programa piloto criado
pela Somos Professores para alcançar os objetivos descritos a seguir.

III.
Objetivos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Subvencionar, com recursos materiais e apoio técnico-científico, 15 (quinze) projetos
educacionais desenvolvidos por educadores da rede municipal de ensino;
2. Difundir boas práticas educacionais em projetos, oriundas da rede municipal, visando sua
replicação e o reconhecimento nacional e internacional dos educadores realizadores;
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IV. Foco do Programa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Desde a sua criação, a Somos Professores atua na promoção de projetos educacionais da rede
pública de Pernambuco com o apoio da sociedade civil. O foco de suas ações sempre foi fomentar a
cultura de projetos nas escolas, valorizando e viabilizando atividades inovadoras idealizadas pelos
próprios educadores.
Com o Programa Alavanca, a organização pretende aprofundar o impacto de sua atuação
oferecendo acompanhamento pedagógico durante a execução das atividades e encontros para o
compartilhamento de experiências entre os educadores, além do apoio técnico e material
necessários para a realização dos projetos.
Para isso, a Somos Professores e a Secretaria Municipal de Educação terão o desafio de selecionar 15
(quinze) projetos idealizados por educadores e estudantes da rede municipal que visem explorar
conteúdos curriculares a partir de desafios reais e relevantes utilizando metodologias de ensino que
favoreçam a criatividade e a cooperação. Para mais informações sobre os pré-requisitos e critérios
de seleção, ver as seções V, VI e VII.

V.
Elegibilidade
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Estão aptos a participar do processo seletivo todos os educadores (professores, supervisores,
secretários e gestores) da rede municipal de educação do Jaboatão dos Guararapes/PE, de acordo
com os critérios abaixo:
a. Qualquer educador da rede poderá inscrever um projeto, contanto que ele seja um dos
executores desse projeto;
b. Serão aceitas inscrições de projetos a serem desenvolvidos em qualquer escola da rede
municipal de ensino, seja ele da Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Educação de
Jovens e Adultos;
c. Serão aceitas inscrições de projetos a serem desenvolvidos por mais de um educador, da
mesma escola ou de escolas diferentes, contanto que o educador proponente seja um dos
responsáveis pela execução desse projeto;
d. O proponente poderá inscrever quantos projetos desejar, contanto que ele seja um dos
responsáveis pela execução de todos os projetos que inscreveu;
e. Não há limite para a inscrição de projetos por escola;
f.

Em caso de inscrição duplicada de um mesmo projeto, será avaliada a última versão enviada.

VI. Processo de Seleção
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Os projetos serão avaliados e selecionados por uma Comissão Técnica criada especialmente para
este fim e composta por integrantes da Secretaria Municipal de Educação, por membros da Somos
Professores e por avaliadores externos independentes. Os projetos serão avaliados de forma
anônima. A Comissão Técnica não terá acesso ao nome do proponente ou da sua escola, apenas ao
título e às demais informações técnicas sobre o projeto.

VII. Critérios de Seleção
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Os projetos inscritos serão avaliados tendo em vista os nove critérios descritos abaixo. É importante
notar que os projetos serão avaliados a partir das respostas oferecidas pelos proponentes, aos quais
cabe explicitar todas as informações pertinentes sobre o mesmo.
1. Experiência e Motivação
Avalia se o proponente possui experiência e motivação para a execução de projetos e
desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem em sua escola.
2. Autenticidade e Adequação do Problema
Avalia se o projeto se baseia em um problema significativo - de interesse dos estudantes, da escola
ou da comunidade - e propõe um desafio adequado para a faixa etária e ano dos estudantes. O
proponente deve contextualizar o problema escolhido e sua relevância para os estudantes, a escola
ou a comunidade.
3. Metodologia
Avalia se o projeto apresenta uma metodologia de ensino colaborativa, investigativa e coerente com
a construção do produto final previsto. O proponente deve descrever e justificar que atividades
pretende realizar para engajar seus estudantes e alcançar os objetivos traçados - e de que forma irá
engajar a comunidade escolar (gestores, auxiliares, professores) nesta tarefa.
4. Protagonismo dos Estudantes
Avalia se a metodologia descrita estimula que os estudantes façam escolhas sobre a condução do
projeto, as atividades a serem realizadas e os produtos finais a serem produzidos. O proponente
deve explicar de que forma vai assegurar que os estudantes participantes assumam a liderança do
projeto e sejam responsáveis pelo seu sucesso.
5. Adequação dos Recursos Previstos
Avalia a coerência entre a proposta de atividades, os materiais e/ou serviços previstos e os
resultados finais esperados. O proponente deve listar todos os materiais e serviços que já sabe
serem necessários para a realização do projeto. Os recursos considerados extras ou optativos devem
ser listados também. É importante registrar observações e comentários a respeito dos materiais e
serviços necessários com o máximo de clareza e detalhamento possível.

6. Produto Final e Apresentação dos Resultados
Avalia se o projeto prevê explicitamente que os estudantes demonstrem o que aprenderam na etapa
final criando um "produto" que será apresentado, exposto ou oferecido às pessoas fora da sala de
aula, para utilização, consumo, apreciação ou qualquer outra atividade decidida em comum acordo
com o grupo e aprovada pelos responsáveis, pela escola e pela Secretaria Municipal de Educação do
Jaboatão dos Guararapes. O proponente pode esclarecer tais pontos a partir de exemplos de
produtos e apresentações públicas que seus estudantes poderão vir a produzir.
7. Resultados esperados
Avalia se o projeto prevê resultados mensuráveis para a aprendizagem dos estudantes, do educador
e da comunidade escolar. O proponente deve listar em frases curtas os principais objetivos que
guiarão a condução do seu projeto. É importante observar que esses objetivos precisam ser
específicos, relevantes, mensuráveis (por avaliação conduzida pelo educador ou autoavaliação dos
estudantes) e alcançáveis, tendo em vista o período de 5 (cinco) meses de duração do Programa
Alavanca.
8. Escrita e Clareza do Projeto
Além de atender às exigências gramaticais, todas as perguntas devem ser respondidas de forma
objetiva, fluida, coerente e o mais cativante possível.
9. Inovação
Publicado em 2019, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD) define inovação na educação como uma "mudança significativa em práticas educacionais
chaves" e explica que as organizações educacionais podem inovar basicamente de duas maneiras:
(1) introduzindo produtos e serviços novos ou aprimorados, como livros e recursos didáticos e (2)
introduzindo processos novos ou alterados para prestar seus serviços, como, por exemplo, novas
pedagogias; novas formas de organizar suas atividades, de agrupar os estudantes e gerenciar outros
aspectos de sua aprendizagem; novas formas de comunicação com estudantes e responsáveis, entre
outros.

VIII. Orientações para a Inscrição
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Em nenhuma hipótese serão aceitos projetos enviados por e-mail ou qualquer outro meio de
comunicação. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo formulário online acessível
no site www.alavanca.org ou diretamente no endereço www.bit.ly/alavanca1234. Os proponentes
deverão seguir as instruções presentes no formulário e consultar os diversos materiais
disponibilizados no site em caso de dúvida. É possível assistir um vídeo, também disponível no site,
com o passo a passo para efetuar a inscrição. Durante o preenchimento do formulário, não será
possível salvar as respostas para enviar depois. Por isso, recomendamos que os candidatos façam o
download do Formulário para Consulta, e respondam às perguntas inicialmente em um documento à
parte. Todos os candidatos que submeterem suas inscrições devidamente receberão uma mensagem
de confirmação automática em seu e-mail. Os candidatos que não receberem a confirmação de
inscrição em até 24h após o envio dos seus dados deverão entrar em contato com a organização

através do e-mail alavanca@somosprofessores.org. A equipe da Somos Professores se coloca à
disposição para esclarecer eventuais dúvidas através de todos os seus canais de comunicação.

IX. Critérios de Eliminação
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a. Será automaticamente eliminado o projeto inscrito por proponente que não possuir registro
junto à Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes/PE;
b. Será automaticamente eliminado o projeto que não se propõe a ser executado diretamente
com os estudantes;
c. Será automaticamente eliminado o projeto cujo proponente não tenha a intenção de
participar diretamente da execução de suas atividades;
d. Será automaticamente eliminado o projeto que contenha apologia ao ódio nacional, racial
ou religioso ou que constitua incitamento a qualquer forma de discriminação, à hostilidade,
ao crime ou à violência.

X.
Destinação dos Recursos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a. O recurso disponibilizado para os projetos se limita a um total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
por projeto selecionado.
b. Os educadores participantes poderão solicitar recursos materiais (bens duráveis e não
duráveis) e recursos humanos (apoio técnico em forma de consultoria, oficinas ou palestras
de profissionais especializados) que contribuirão diretamente para a realização do projeto;
c. Os materiais e serviços que não forem devidamente especificados e solicitados pelos
educadores dentro dos prazos estabelecidos pela Somos Professores após o início do
Programa não serão adquiridos, e o recurso excedente será devolvido;
d. Os materiais e serviços descritos no ato da inscrição devem ser coerentes com os objetivos
apresentados e representar a intenção do proponente até aquele momento. Porém, a lista
final de recursos a serem adquiridos só será oficialmente definida após a seleção dos
projetos e a visita técnica realizada pela Somos Professores aos educadores;
e. Bens duráveis são ferramentas, eletrônicos, eletrodomésticos, mapas, livros e outros
produtos não consumíveis. Bens não duráveis são papéis, tintas, soluções químicas,
panfletos, adubo e outros produtos consumíveis;
f.

Os bens duráveis e não duráveis necessários para a realização e continuidade do projeto
serão doados pela Somos Professores para usufruto dos educadores e estudantes durante a
execução do Programa e incorporados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Educação
do Jaboatão dos Guararapes;

g. A Somos Professores se responsabiliza pela contratação dos serviços solicitados pelos
educadores para a realização dos projetos e se compromete a trabalhar diligentemente em
busca dos melhores profissionais. Porém, a responsabilidade pela qualidade dos serviços
realizados é exclusivamente do prestador mediante assinatura de contrato de prestação de
serviços.

XI. Encontros de Educadores
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
É obrigatória a participação dos educadores selecionados em, no mínimo, 3 encontros de
educadores ao longo do semestre. Esses encontros terão como objetivo promover a cooperação
entre educadores e a aprendizagem entre pares a partir do compartilhamento de experiências e da
reflexão coletiva sobre os desafios encontrados e as soluções possíveis em cada contexto.

XII. Visita Técnica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Durante o primeiro semestre de 2019, será realizada ao menos 1 (uma) visita técnica individual in
loco para cada um dos projetos educacionais apoiados pelo Programa Alavanca, que terá como
objetivos esclarecer as informações fornecidas via formulário de inscrição, acordar os objetivos de
avaliação de cada projeto e definir a lista de materiais e serviços solicitados. É obrigatória a presença
dos educadores selecionados durante a visita.

XIII. Realização das Atividades
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Os projetos selecionados deverão iniciar suas atividades até 2 (duas) semanas após o evento de
entrega dos materiais e deverão ter seus produtos finais concluídos até a data de apresentação no
Seminário de Boas Práticas. Os projetos podem ser iniciados antes da entrega dos materiais e podem
ser continuados após a data do Seminário; o importante é que os proponentes sejam capazes de
apresentar para a seleção seus objetivos pedagógicos no período de duração do Programa Alavanca,
com um ciclo de atividades previstas entre agosto e dezembro de 2019. Para mais informações sobre
as datas previstas, consulte o Cronograma do Programa na seção XVIII. Além dos materiais
adquiridos e serviços contratados, os projetos contarão com assistência pedagógica por telefone,
e-mail ou skype sempre que necessário durante todo o período de execução.

XIV. Seminário de Boas Práticas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Os educadores selecionados deverão garantir que os estudantes, ao fim do semestre letivo e da
execução do projeto, demonstrem o que aprenderam criando algum tipo de "produto" que será
apresentado, exposto ou oferecido às pessoas fora da sala de aula, para utilização, consumo,
apreciação ou qualquer outra atividade decidida em comum acordo com o grupo e aprovada pelos
responsáveis, pela escola e pela Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes.
Esses produtos também serão apresentados ao público durante o Seminário de Boas Práticas, um
evento aberto à sociedade, divulgado nacional e internacionalmente, que acontecerá no mês de
dezembro, como encerramento das atividades do Programa Alavanca. É obrigatória a presença dos
educadores selecionados no Seminário de Boas Práticas.

XV. Direito de Imagem
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ao submeter o projeto ao Programa Alavanca, o proponente autoriza a exibição da sua imagem,
nome e projeto para que seja realizada a veiculação dos resultados e ações futuras.

XVI. Acompanhamento e Avaliação
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ao submeter o projeto ao Programa Alavanca, o proponente concorda em cooperar para que sejam
conduzidas atividades de acompanhamento e avaliação do seu projeto visando a elaboração, ao final
do período de vigência, de um relatório contendo os resultados alcançados. Os instrumentos e
procedimentos de avaliação serão construídos pela Somos Professores em conjunto com o educador
participante, com respeito a autonomia do docente.

XVII. Sanções
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A constatação de falsidade de qualquer documento apresentado neste Edital, ou de inverdade das
informações prestadas pelo proponente, implicará na imediata rescisão de sua participação no
Programa Alavanca, caso a mesma já tenha sido formalizado, sem prejuízo das demais sanções civis
e administrativas cabíveis.

XVIII. Cronograma Geral
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O Cronograma abaixo prevê as datas dos principais eventos do Programa Alavanca 2019. Todas as
datas informadas neste Edital indicam previsões que dependem de fatores externos. A eventual
prorrogação de datas será comunicada com a devida antecedência nas páginas da Somos
Professores - site, Facebook e Instagram - e por e-mail para os educadores selecionados.

Atividade

Início

Término

Chamamento Público

18/04/2019

18/05/2019

Processo de Avaliação

18/05/2019

25/05/2019

Divulgação do Resultado

27/05/2019

27/05/2019

Visitas Técnicas aos Projetos Selecionados

27/05/2019

31/05/2019

Entrega de Materiais e Serviços - Parte I
Período para Execução dos Projetos Selecionados

JULHO/2019
JULHO/2019

DEZEMBRO/2019

1º Encontro de Educadores

AGOSTO/2019

2º Encontro de Educadores

SETEMBRO/2019

Entrega de Materiais e Serviços - Parte II

OUTUBRO/2019

NOVEMBRO/2019

3º Encontro de Educadores

NOVEMBRO/2019

Seminário de Boas Práticas

DEZEMBRO/2019

4º Encontro de Educadores

DEZEMBRO/2019

