
vPRÊMIOS
Ganhador nacional: USD $10.000
Ganhador ibero-americano: USD $5.000

BASES 
PARA 
PARTICIPAÇÃO



Fundación FIDAL e Edu@news convocam o Décimo Quar to 
Concurso Naiconal e Nono Ibero-americano de Excelência 
Educacional 2021-2022, dirigido a educadores e docentes 
que façam par te da educação infantil,  básica ou média; 
da educação escolarizada e não escolarizada, especial e 
ar tesanal; dos sistemas de educação intercultural e 
bilingue; e que trabalhem em estabelecimentos fiscais, 
municipais, instituições financiadas pelo governo (fis-
comisionales) e par ticulares, de zonas urbanas e rurais. 

O objetivo principal é reconhecer educadores do Equador 
e da Ibero-América que contribuem significativamente 
para a melhoria da qualidade da educação e realçam os 
mais nobres valores do magistério.   
Fidal procura recuperar e promover as iniciativas que, 
com a finalidade de melhorar os níveis educacionais no 
que diz respeito a inovação, qualidade e transcendência 
social, realizam-se no seio da comunidade educativa do 
país e da Ibero-América. 
 

 CONVOCATÓRIA 

OBJETIVO

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



Os projetos par ticipantes devem ser originais, 
seguir o guia de apresentação de projetos e demon-
strar e documentar sua implementação, sua con-
tinuidade e seus aspectos relevantes. Sua apresen-
tação deve ser impecável e conter correta redação 
e or tografia. Além disso, os projetos devem respal-
dar sua criação por meio de uma pesquisa prévia 
na qual se evidencie a impor tância e o impacto de 
sua proposta, bem como demonstrar os resultados 
obtidos nos educandos durante e após sua imple-
mentação.  Os projetos, inovações e boas práticas 
em sala de aula que não se ajustem ou desconsider-
em as exigências do Concurso não serão aceitos nas 
etapas de avaliação e qualificação estabelecidos na 
presente Convocatória.  

OBJETIVO

 Através de nosso site: 

Por e-mail:  

Os projetos podem ser entregues:  

EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



Inovação pedagógica, curricular ou didática. 
Educação voltada à inclusão.  
Educación ambiental.  
Educação e desenvolvimento comunitário. 
Educação voltada ao desenvolvimento afetivo, 
ético, moral ou cívico. 
Formação voltada ao trabalho. 
Recursos didáticos e sua aplicação. 
Publicação sobre projeto realizado. 
Tecnologias da informação aplicadas ao ensino de 
matemática, linguagem e ciência.  
Gestão educativa. 
Educação financeira, empreendimento e gestão. 
Alimentação saudável. 
Hábitos que melhorem a qualidade de vida. 
Soluções para otimizar a educação online. 
Prática de impacto e inter venção docente durante 
uma crise. 
Projetos educativos com aplicação de STEM, 
E-STEM e STEAM.
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TEMÁTICA DOS PROJETOS  EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



O Concurso terá 3 equipes de júris que avaliarão 
os projetos: 

    I .  Júri Nacional (Equador). 
  II.  Júri Especial (Ibero-América). 
 III.  Júri Internacional, que avaliará todos os   
  projetos finalistas.

Os três júris serão formados por personalidades 
do mundo acadêmico, mestres e mestras com 
reconhecida distinção profissional e moral e 
profissionais per tencentes a campos relacionados 
aos conteúdos e temáticas dos projetos. 

O parecer do Júri Internacional será divulgado na 
Cerimônia de Premiação prevista para 2022. O 
parecer dos júris será irrecorrível.

JÚRIS E AVALIAÇÃO  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



O prêmio simbólico mais impor tante é a estatueta 

Noûs, desenhada pela ar tista equatoriana S ara 

Palacios, que será entregue aos ganhadores. 

O Júri Internacional escolherá o professor ganhador 
do Prêmio Noûs de Excelência Educacional dentre os 
10 projetos finalistas. O professor ou a professora 
ganhadora receberá impor tantes incentivos. 

O Júri Internacional escolherá o professor ganhador 
do Prêmio Noûs de Excelência Educacional dentre os 
3 projetos finalistas. O professor ou a professora 
ganhadora receberá impor tantes incentivos. 

Noûs de Excelência Educacional (Nacional) 

Noûs de Excelência Educacional (Ibero-americano)  

PRÊMIOS  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



FIDAL coloca à disposição dos educadores inter-
essados em participar do Décimo Quarto Concur-
so Nacional e Nono Ibero-americano de Excelência 
Educacional o presente Guia, no qual se especifi-
cam cada um dos passos a serem seguidos para a 
elaboração dos projetos.  

O projeto educacional pode ter um ou vários anos 
de implementação ou ter sido iniciado e desen-
volvido no ano letivo anterior, mantendo vigência 
(resultados) no ano seguinte, de forma que, ao 
momento de ser apresentado, ainda esteja em 
andamento. 
O formato único para apresentação do projeto é 
o seguinte: 

É imprescindível que as contribuições e os impac-
tos dos resultados do projetos sejam verificáveis 
e produzam mudanças e melhorias na qualidade 
da educação. Deve ser um projeto bem imple-
mentado e com grau de excelência, que possa ser 
facilmente reproduzido por docentes em outros 
lugares.  

GUÍA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

PRÊMIOS  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO



• Descrição do projeto (não mais do que 10               

 palavras). 

• Nome e sobrenome do(s) autor(es). 

• Nome da instituição.  

• Localização (área geográfica do projeto: estado   

 ou província, cidade, cantón e parróquia). 

• E-mail e telefone para contato. 

1. CAPA

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

A capa deve conter a seguinte informação: 

Guía para apresentação



• Descrição do projeto (não mais do que 10               

 palavras). 

• Nome e sobrenome do(s) autor(es). 

• Nome da instituição.  

• Localização (área geográfica do projeto: estado   

 ou província, cidade, cantón e parróquia). 

• E-mail e telefone para contato. 

• Uma breve descrição do projeto: antecedentes e   
 identificação da necessidade ou do problema que  
 o projeto soluciona. 
• O problema: todo projeto de pesquisa par te de   
 um ou mais problemas da realidade (neste caso,   
 dentro do âmbito educacional). Entende-se por   
 "problema" uma "situação não resolvida". 
• Objetivo principal e objetivos específicos. 
• Impor tância e originalidade. 
• Atividades principais. 
• Pessoas beneficiárias. 
• Resultados principais e impacto:  quantificados e   
 qualificados.
• Projeções. 
• Tempo de execução. 

2. RESUMO DO PROJETO 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

A capa deve conter a seguinte informação: O resumo do projeto deve ter no máximo 600 
palavras e apresentar os seguintes conteúdos:  

Guía para apresentação Guía para apresentação



• Uma breve descrição do projeto: antecedentes e   
 identificação da necessidade ou do problema que  
 o projeto soluciona. 
• O problema: todo projeto de pesquisa par te de   
 um ou mais problemas da realidade (neste caso,   
 dentro do âmbito educacional). Entende-se por   
 "problema" uma "situação não resolvida". 
• Objetivo principal e objetivos específicos. 
• Impor tância e originalidade. 
• Atividades principais. 
• Pessoas beneficiárias. 
• Resultados principais e impacto:  quantificados e   
 qualificados.
• Projeções. 
• Tempo de execução. 

Indicar com precisão a forma através da qual as 

pessoas beneficiárias ou par ticipantes do projeto 

(estudantes de educação infantil,  ensino funda-

mental e ensino médio, pessoas adultas, inte-

grantes da comunidade educacional ou outras) se 

beneficiaram ou se beneficiam das atividades 

desenvolvidas. 

 

3. PESSOAS BENEFICIÁRIAS
E PARTICIPANTES  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação Guía para apresentação



Descrever o problema central abordado pelo 
projeto, assim como os problemas associados 
ou as necessidades das pessoas beneficiárias 
diretas. Devem ser incluídos todos os aspectos 
e circunstâncias que motivaram a pesquisa, a 
identificação e a preparação do projeto, além 
dos dados que sustentem o diagnóstico.  

a) Qual é o problema que se pretende solucionar? 

b) Quais são as causas que originam o problema? 

c) Quando se origina? 

c) Onde se origina? 

e) Quais elementos ou circunstâncias o originam? 

4. ANTECEDENTES E ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
PRÉVIA À APLICAÇÃO DO PROJETO  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação Guía para apresentação



Com base nos resultados do diagnóstico, 
descrever a inovação ou as situações a 
serem mudadas. 

No caso das instituições educacionais do 
setor formal, as inovações podem ser de 
caráter curricular, metodológico, organiza-
tivo ou outros que afetem o bom desen-
volvimento de uma área e/ou uma discipli-
na e o ensino de um conteúdo ou qualquer 
problemática em sala de aula que limite a 
aprendizagem, a criatividade e o desen-
volvimento de habilidades linguísticas ou da 
lógica matemática ou científica.
  
É impor tante que os objetivos se relacio-
nem com os indicadores de avaliação 
propostos para o alcance dos mesmos. 
 

5. OBJETIVOS  Objetivo geral 
Objetivos específicos 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação Guía para apresentação



Indicar o tempo de execução do projeto: data de 
início e de finalização e processo de continuidade. 

Incluir um cronograma de execução de atividades 
e de objetivos do projeto. 

Descrever ou enumerar os recursos humanos 
e/ou materiais utilizados para o desenvolvimento 
do projeto. 
Em caso de utilização de vídeos, apresentar um 
parágrafo de dez linhas no qual se explique o 
porquê da inclusão do(s) vídeo(s) e sua conexão 
com o projeto, além do respectivo link. 

-

6. CRONOGRAMA   

7. RECURSOS   

Objetivo geral 
Objetivos específicos 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação Guía para apresentação



Explicar com precisão a(s) metodologia(s) geral(is) e 
específica(s) aplicadas para garantir o desenvolvi-
mento bem-sucedido das atividades e resultados 
(obser vação, pesquisa e grupos focais, entre 
outras).  

Detalhar as ações realizadas de forma a atingir os 
objetivos específicos do projeto. É impor tante redi-
gi-las de maneira clara, compreensível e concisa, 
indicando o objetivo específico a que cada uma cor-
responde.   

-

8. METODOLOGIA E ATIVIDADES  

7. RECURSOS   

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação Guía para apresentação



Evidenciar os efeitos concretos e tangíveis que 
permitem determinar se o objetivo geral do proje-
to foi alcançado. Incluir uma análise qualitativa e 
quantitativa dos resultados.  

Apresentar uma autoanálise crítica que inclua uma 
ficha de autoavaliação com ao menos cinco indica-
dores dos resultados obtidos pelo projeto, além 
das contribuições para a melhoria da educação em 
seu entorno. 

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentação

9. RESULTADOS E IMPACTO 

10. AUTOAVALIAÇÃO  



Expressar com exatidão as conclusões que des-
taquem as lições ou experiências aprendidas. 

 

Listar as fontes de consulta (vídeos, 
conferências online, etc) e a informação 
bibliográfica utilizadas no desenvolvi-
mento do projeto.  

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentaçãoGuía para apresentação

9. RESULTADOS E IMPACTO 11. CONCLUSÕES 

12. BIBLIOGRAFIA E FONTES DE CONSULTA 



O documento digitalizado em formato PDF do proje-
to original será enviado a FIDAL através do site.  É 
necessário anexar todas as evidências possíveis, 
tais como: fotos, vídeos demonstrativos das ativi-
dades, amostras de materiais ou jogos didáticos, 
guias metodológicos, cartilhas ou textos. Todos os 
anexos e vídeos (em sua descrição) devem incluir 
fontes (nomes dos que participarem em testemun-
hos, datas, lugares e referências). É preciso consid-
erar que se requisitará ao finalista o original do pro-
jeto para avaliação final e posterior publicação. 
 
O projeto deve incluir, no máximo, 20 páginas de 
corpo em fonte Arial 12 e espaçamento simples. Os 
anexos não serão contabilizados como parte do 
corpo do projeto. 

A data máxima de entrega do projeto 
será no dia 11 de Janeiro de 2022.

BASES DE 
PARTICIPAÇÃO

Guía para apresentaçãoGuía para apresentação

13. ANEXOS 

12. BIBLIOGRAFIA E FONTES DE CONSULTA 


