
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

APRESENTAÇÃO 

 

PROMOÇÃO SOCIAL DO SENAR 

A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo, que possibilita 

ao trabalhador, ao produtor rural e as suas famílias a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes, que 

favorecem para uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade rural.  

O Programa Despertar é um dos Programas de Promoção Social do SENAR-AR/BA, 

implantado em abril de 2005, com o objetivo de promover a educação voltada para a 

responsabilidade social, a qual deve alavancar mudança de valores, aliada à postura 

cidadã e socioambiental. 

O Programa Despertar é realizado em parceria entre o SENAR-AR/BA, Sindicatos dos 

Produtores Rurais e Prefeituras Municipais. 

Em 2019, o Programa elegeu o tema: “Produção de Alimentos e Sustentabilidade no 

Campo ”. A escolha do tema gerador de 2019 reflete a importância do estudo das 

cadeias produtivas locais, o papel do produtor rural na produção dos alimentos que 

chegam a nossa mesa, o uso da tecnologia no campo e as práticas sustentáveis de 

agricultura e pecuária, além da valorização das comunidades campesinas.  

O Programa Despertar deste ano cumpre mais uma vez o seu papel de promoção social, 

ao levar a temática para o debate em 72 municípios da Bahia, nas 1.064 escolas do 

campo. Essa ação promove a educação continuada para 7.258 professores e atende 

diretamente 110.887 alunos e indiretamente a mais de 300 mil habitantes do meio rural. 

Agradecemos a todos os parceiros do Programa Despertar em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DO PROGRAMA DESPERTAR / SENAR- AR/BA 2019 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 

BAHIA- SENAR-AR/BA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

04.393.878/0001-95, R Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Edifício das Seguradoras, 

Comercio, Salvador, BA, CEP 40015-080, Brasil, torna público o REGULAMENTO DO 

CONCURSO DO PROGRAMA DESPERTAR 2019, o qual compõe uma das etapas do 

Programa Despertar  2019, com o objetivo de promover a educação voltada para a 

responsabilidade social, a qual deve alavancar mudança de valores, aliada à postura 

cidadã e socioambiental. Os professores do Programa Despertar desenvolvem 

atividades pedagógicas a partir de projetos interdisciplinares, os quais facilitam a 

integração entre os estudantes, os pais e a comunidade. 

A escolha dos Temas Integradores, para balizar as ações do Programa, visa facilitar, 

fomentar e integrar as atividades de modo contextualizado e trazer para o bojo das 

ações a interdisciplinaridade e a transversalidade, com a intenção de não fragmentar os 

conhecimentos em blocos rígidos para que a educação se constitua em alavanca de 

transformação social. 

O trabalho da educação contextualizada supõe um itinerário pedagógico que parte do 

conhecimento da realidade do estudante, problematiza essa realidade e organiza novos 

saberes, os quais amparam o processo de transformação da realidade e respaldam a 

metodologia do Senar, “Aprender a Aprender Fazendo”.  

Esse processo construtivo permite que se reconheça e premie os trabalhos classificados 

desenvolvidos por meio de metodologia específica de cada categoria descrita neste 

instrumento, orientado por regras e condições descritas a seguir.  

 

1. DAS CONDIÇÕES INICIAIS  

1.1. O Regulamento do Concurso do Programa Despertar 2019, objetiva definir as 

normas e diretrizes do concurso para os municípios do Estado da Bahia, que aderiram 

ao Programa, por meio de Termo de Cooperação Técnica entre Prefeituras, Sindicatos, 

FAEB e SENAR-AR/BA. 



           
 

1.2. Os candidatos devem cumprir todas as etapas do processo descritos neste 

regulamento, bem como devem apresentar toda a documentação exigida para a 

participação no processo.  

1.3.  Serão aceitas somente inscrições de estudantes, professores e coordenadores de 

instituições educacionais da Educação do Campo e que estejam cadastrados no 

Programa Despertar, cujo município tenha assinado o Termo de Cooperação Técnica 

com o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS em 2019. 

1.4. Serão desclassificados os trabalhos que firam os direitos da criança e do 

adolescente ou gerem risco a sua integridade física e psicológica, segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. 

1.5. Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de cancelar, no todo ou em parte, este 

concurso, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer 

indenização, compensação aos participantes ou eventual reclamação.  

1.6. Todo e qualquer questionamento em relação a este concurso deve ser feito 

somente por escrito e enviado para o e-mail: promocaosocial@senarbahia.org.br. 

1.7. A participação no concurso implica na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste regulamento. 

1.8. O edital do concurso e seus anexos estarão disponíveis no site do Sistema 

Faeb/Senar no link: http://www.sistemafaeb.org.br/senar/programa-despertar/ 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Concurso do Programa Despertar escolhe anualmente um tema. Todo o Programa 

desenvolve-se nas escolas públicas do campo que a ele aderiram e se pauta nas 

seguintes regras:  

2.1. DO TEMA  

2.1.1. O Tema do Concurso do Programa Despertar é “Produção de Alimentos e 

Sustentabilidade no Campo”. 
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2.2. DAS CATEGORIAS  

a) O concurso é. Estadual, divido em 5 (cinco) categorias: Desenho, Produção Textual, 

Produção de Vídeo (Agente Despertar), Experiência Pedagógica e Portfólio do 

Coordenador.  

b) Desenho, Produção Textual, Produção de Vídeo (somente para o Agente Despertar), 

Experiência Pedagógica, divididas de acordo com o ano/segmento escolar. 

c). Para as Categorias Desenho, Produção Textual, Produção de Vídeo (somente para 

o Agente Despertar) o município deve realizar o Concurso Municipal, seguindo as 

mesmas categorias e critérios de avaliação para escolher o melhor trabalho do 

município a ser enviado ao SENAR-AR/BA.  

d) O município deve enviar relatório descritivo ou ofício em papel timbrado e assinado 

pela Secretaria de Educação ou Coordenação  Municipal do Programa,  com a 

quantidade de desenhos, produções textuais, vídeos dos agentes, seguindo as 

categorias, recebidos para o concurso municipal.  

 

2.2.2. Categoria Desenho  

Categoria dirigida aos estudantes da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino 

Fundamental. Para participação nesta categoria, o estudante deverá registrar, por meio 

da arte, a vivência durante o desenvolvimento do Programa Despertar 2019 na escola, 

que atenda aos requisitos estabelecidos neste regulamento. 

a) O referencial teórico para a elaboração do desenho são os materiais didáticos do 

Programa Despertar/2019 e os trabalhos desenvolvidos nas escolas do campo com o 

tema do ano do Programa Despertar.  

b) O desenho deve ser apresentado em papel A4(paisagem), anexado ao modelo padrão  

disponibilizado no site do Senar.  

c) O desenho que representará o município deve vir acompanhado de breve descrição   

do   trabalho do estudante, registrada pelo seu (sua) professor (a). A descrição não pode 

ultrapassar 10 linhas e deve ser registrada em folha anexa ao desenho.  

d) Cada município encaminhará apenas o Desenho vencedor na Etapa Municipal. 

Havendo mais de um Desenho do mesmo município, todos serão desclassificados. 



           
 

e) O desenho municipal deve ser acompanhado da cessão de direitos autorais (Anexo 

1). 

 

 

2.2.3. Categoria Produção Textual 

Específica para os alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para participação 

nesta categoria, o estudante deve registrar, por meio da escrita, a vivência durante o 

desenvolvimento do Programa Despertar 2019 na escola, atendendo aos requisitos 

estabelecidos neste regulamento. 

a) A categoria é subdividida entre os estudantes do 4º e 5º anos - Classes Seriadas e 

Multisseriadas/Unidocentes e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, regularmente 

matriculados em escolas públicas. 

b) O referencial teórico para a elaboração da redação são os materiais didáticos do 

Programa Despertar/2019 e os trabalhos desenvolvidos nas escolas do campo com o 

tema do ano do Despertar.  

c) Para a categoria Produção Textual do 4º e 5º e 6º ao 9º anos, o estudante deve 

escrever a Produção Textual de um carta, relatando para o Senar (destinatário), o que 

aprendeu durante o ano, sobre Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo. 

Na carta deve conter: local e data, destinatário, saudação, interlocução com o 

destinatário e despedida. 

c) As cartas vencedoras do concurso municipal devem ser apresentadas em uma lauda 

de papel A4, no mínimo com 15 e máximo de 30 linhas, manuscritas pelo estudante, no 

modelo padrão disponibilizado no site do Senar. 

d) Cada Município encaminhará apenas as duas produções vencedoras na Etapa 

Municipal. Caso sejam apresentadas mais de uma produção do 4º e 5º ano ou 6º ao 9º 

ano do mesmo Município e na mesma categoria, todas serão desclassificadas. 

e) A produção textual do município deve ser acompanhada da cessão de direitos 

autorais (Anexo 1). 

 

 



           
 

2.2.4. Categoria Produção de Vídeo (Agente Despertar) 

Categoria dirigida aos estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, eleitos como 

Agente Despertar na Escola/Município. Para participação nessa categoria, o estudante 

deve gravar um vídeo caseiro/amador de 5min no máximo. O conteúdo do referido 

vídeo deve ater-se ao relato das principais ações desenvolvidas no ano em curso e que 

abordem o tema: Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo, mostrando in 

loco as suas ações, sua trajetória como Agente Despertar e a importância do seu papel 

para a comunidade/escola/município. O trabalho com o vídeo deve atender os 

requisitos estabelecidos neste regulamento. O vídeo deverá ser enviado com o Plano de 

Ação, no modelo da página 13   da Cartilha do Agente Despertar, manuscrito.  

a) A categoria é subdividida entre os estudantes do 3º ao 5º ano - Classes Seriadas e 

Multisseriadas/Unidocentes e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

b) O referencial teórico para o desenvolvimento das ações do Agente é a Cartilha do 

Agente Despertar e os materiais de Solo e Água do Programa Despertar, além dos 

trabalhos desenvolvidos nas escolas do campo com o tema do ano do Programa 

Despertar.  

c) O Município encaminhará ao SENAR/AR-BA um único Vídeo caseiro/amador de 5 

minutos e o Plano de Ação do Agente. O vídeo pode ser editado para a organização das 

partes, caso seja gravado em vários locais, mas não é permitido colocar música de fundo 

ou efeitos profissionais no mesmo.   

d). É vedada a inscrição de estudantes de instituições educacionais que não tenham 

participado do Encontro de Agentes, promovido pelos Coordenadores Municipais do 

Programa Despertar, em parceria com o SENAR, e estudantes não eleitos como Agente 

Despertar. 

e) A produção de vídeo do município deve ser acompanhada da cessão de direitos 

autorais (Anexo 1) e do Plano de Ação do Agente (manuscrito, conforme modelo da 

página 13 da Cartilha do Agente Despertar). 

 

 

 



           
 

2.2.5. Categoria Experiência Pedagógica  

Categoria dirigida aos professores da Educação Infantil ao 9º ano do ensino fundamental 

que lecionam em Escolas Públicas Municipais do Campo, cadastradas no Programa 

Despertar. O objetivo desta categoria é registrar a experiência pedagógica sobre o tema 

durante o desenvolvimento do Programa Despertar na escola, atendendo aos requisitos 

estabelecidos neste regulamento. 

a). Os referenciais teóricos para a elaboração da Experiência Pedagógica são: Cartilhas do 

Programa Despertar, Manual de Projetos: Um Referencial em Construção, o Projeto da 

Comunidade. A Experiência Pedagógica deve ser sobre o tema: “Produção de Alimentos 

e Sustentabilidade no Campo”, e deve estar contida no Projeto da Escola. 

 

b) A Experiência Pedagógica deve conter: 

 CAPA com dados pessoais (nome, endereço completo, telefone, número do 
CPF e RG), nome do município, nome e endereço completo da escola em que 
leciona. 

 INTRODUÇÃO (colocar a potencialidade escolhida pela escola, de acordo com o 

Diagnóstico da Realidade Socioambiental Sustentável (D.R.S.S.), realizado com 

estudantes e comunidade e o porquê da escolha do projeto da escola e da 

experiência a ser relatada). 

 OBJETIVO da experiência. 

 DESENVOLVIMENTO: descrição da experiência, objeto (s) de conhecimento 

trabalhados, interdisciplinaridade, propostas de pesquisa, a metodologia 

utilizada, bem como a apresentação de dados obtidos com o desenvolvimento 

da experiência pedagógica e socioambiental (número de estudantes, número de 

pessoas envolvidas, abrangência, resultados obtidos (avaliação), entre outros; 

 CONCLUSÃO 

 ANEXOS (fotos, vídeos, trabalhos dos alunos, depoimentos de pessoas 

envolvidas no processo, comprovação do envolvimento da comunidade, quando 

a ação atender a comunidade, nas atividades realizadas. 

c). As ações apresentadas na experiência devem ser comprovadas com fotografias, 

notícias em sites, jornais, blogs, vídeos, depoimentos etc. 



           
 

d) A experiência do professor municipal deve ser acompanhada da cessão de direitos 

autorais (Anexo 2). 

e). No mesmo documento, o professor deve declarar que as ações são de própria autoria 

e foram desenvolvidas em 2019. Em caso de comprovação do uso de trabalhos de 

terceiros ou fotos ou informações de anos anteriores o trabalho será desclassificado. 

f) Só é permitido participar do concurso professores que participaram de uma das 

Formações realizadas em 2019 no Programa Despertar. O Senar fará a conferência da 

participação por meio do Sistema Senar Nas Nuvens(SNN).  

g) Os dois municípios que enviarem a maior quantidade de experiências pedagógicas 

válidas, receberão a roupa do mascote do Programa Despertar (Grãozito). 

 

2.2.6. Categoria Portfólio do Coordenador Municipal 

Categoria dirigida aos Coordenadores Municipais do Programa Despertar que atuam no 

acompanhamento interno do Programa Despertar/ SENAR-AR/BA nas Escolas Rurais, 

sobre as atividades de implementação, divulgação, acompanhamento e motivação 

desenvolvidas no Município, atendendo aos requisitos estabelecidos neste 

regulamento. 

a) Os referenciais teóricos para a elaboração do Portfólio são: Cartilhas do Programa 

Despertar, Manual de Projetos: Um Referencial em Construção e Plano de Ação do 

Município. As experiências apresentadas no Portfólio do Coordenador Municipal devem 

ser sobre o tema: “Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo”. 

b) O Portfólio do Município deve ser feito em Power Point, com 150 slides, no máximo, 

e seguir as orientações contidas no Anexo 3.  

c) As ações apresentadas no Portfólio devem ser comprovadas com fotografias, notícias 

em sites, jornais, blogs, vídeos, depoimentos etc. 

d) Todas as fotos utilizadas devem ser encaminhadas em imagem com legendas, junto 

com o portfólio. 

e) O portfólio do Coordenador deve ser impresso, com capa, e entregue para a 

Coordenação Estadual no dia da Cerimônia de Premiação, para exposição. 



           
 

f) O portfólio do Coordenador deve ser estar acompanhado da cessão de direitos 

autorais (Anexo 2).  

g) No mesmo documento, o Coordenador deve declarar que as ações são de própria 

autoria e foram desenvolvidas em 2019. Em caso de comprovação do uso de trabalhos 

de terceiros ou fotos ou informações de anos anteriores o trabalho será desclassificado. 

2.3. DAS INSCRIÇÕES 

a) As inscrições para este concurso devem ser feitas exclusivamente por 

correspondência (SEDEX) via Correios, postadas até o dia 28/10/2019, exceto 

para portfólio do Coordenador que deverá ser postado até o dia 08/11/2019. 

 A parte frontal do envelope deverá conter:  

 

 

 

 

 

 

b)  Os trabalhos originais devem estar acompanhados da cessão de direitos autorais e 

documentos pessoais (cópia de RG da pessoa e responsável, quando houver).  

c) O Município encaminhará ao SENAR/AR-BA todos os trabalhos por categoria, salvos 

em um único DVD ou Pendrive, organizados em pastas e por categoria do concurso com 

os anexos e as documentações solicitadas neste edital. As originais das cessões de 

direitos, desenho, produção textual e plano de ação do agente deverão vir impressos 

acompanhado da mídia com vídeos e   portfólios. O ofício ou relatório original do 

quantitativo de produções recebidos no Concurso Municipal deverá seguir as normas do 

Item 2.2( DAS CATEGORIAS), letra d, deste edital.  

d) Materiais fora das normas deste edital ou faltando documentação, serão 

desclassificados.  

e) Não nos responsabilizamos por mídias danificadas ou vazias (sem os documentos 

salvos adequadamente). 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 
Administração Regional do Estado da Bahia 

A/C: Setor de Programas Sociais 
CONCURSO DO PROGRAMA DESPERTAR 

 Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Comércio 
 Salvador – BA 

  CEP: 40015080 

 



           
 

 
2.3.1. Inscrições para as Categorias Desenho, Produção Textual e Produção de Vídeo 

(Agente Despertar). 

a) Nas Categorias Desenho, Produção Textual e Produção de Vídeo (Agente Despertar) o 

Município deve realizar um Concurso Municipal, para escolha do melhor trabalho, 

seguindo as mesmas categorias e critérios de avaliação deste edital. Cada município deve 

inscrever somente um trabalho de cada categoria e subcategoria. 

b) Cabe ao Município compor uma equipe de julgamento para o Concurso Municipal para 

a seleção dos melhores trabalhos. 

 

2.3.2. Inscrições para a Categoria Experiência Pedagógica  

a) Cada professor ou professora deve enviar a sua Experiência de acordo com as normas 

estabelecidas neste edital. 

b) Todos os professores dos Municípios cadastrados no Programa Despertar podem 

enviar sua experiência, porém cada professor só tem direito a um trabalho.  

c) A Experiência do Professor Municipal deve ser acompanhada da cessão de direitos 

autorais e declaração que as ações são de própria autoria e foram desenvolvidas em 

2019(Anexo 2) . 

 

2.3.3. Inscrições para a Categoria Portfólio do Coordenador  

a) Cada coordenador envia seu portfólio de acordo com as normas estabelecidas neste 

edital.  

b) O Portfólio do Coordenador Municipal deve ser acompanhado da cessão de direitos 

autorais e declaração que as ações são de própria autoria e foram desenvolvidas em 

2019, seguindo as normas do Item 2.3(Das Inscrições) (Anexo 2). 

c) As originais da cessão de direitos autorais e declaração, os slides em Power Point e 

fotos renomeadas devem ser enviados em mídia (pen drive ou DVD). 

 

 

 

 



           
 

3.4. DA SELEÇÃO DAS CATEGORIAS 

a)  Serão selecionados os 5 melhores trabalhos, de acordo com os critérios de avaliação, 

item 3.5 deste Edital.  

b) Nas categorias Desenho, Produção Textual e Produção de Vídeo (Agente Despertar) 

serão classificados os 5 melhores trabalhos, sem classificação, do 1º ao 5º. 

c) Para a Categoria Portfólio e Experiência Pedagógica, os 5 trabalhos selecionados devem 

ser apresentados na Cerimônia de Premiação, por meio de Vídeo (3 a 5min) das ações. 

c) Os vencedores em cada categoria e subcategoria de Desenho, Produção Textual e 

Produção de Vídeo (Agente Despertar) poderão apresentar seus trabalhos na Cerimônia 

de Premiação. 

3.5. DO JULGAMENTO DE TODAS AS CATEGORIAS  

 

a) A seleção dos trabalhos é realizada por uma comissão julgadora, designada por 

portaria da Presidência do Conselho Administrativo do SENAR/AR-BA, a ser 

composta por profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA e/ou profissionais 

credenciados ou convidados. 

 

 

CATEGORIA  DATA DO JULGAMENTO 

DA CATEGORIA  

DATA DO 

RESULTADO 

PRÉVIO DOS 5 

PREMIADOS  

DESENHO  11 e 12 de novembro  14/11/2019 

PRODUÇÃO TEXTUAL  11 e 12  de novembro  14/11/2019 

AGENTE DESPERTAR 13 e  14 de novembro  18/11/2019 

EXPERIÊNCIA 

PEDAGÓGICA  

18 , 19  e 20  de novembro  22/11/2019 

PORTFÓLIO DO 

COORDENADOR 

20,21 e 22 de novembro  25/11/2019 



           
 

 

b) As decisões da Comissão Julgadora não são passíveis de recursos. 

c) Os trabalhos serão avaliados com nota 100, seguindo os critérios abaixo, de acordo com 

as categorias: 

 

DESENHO  

 

PRODUÇÃO TEXTUAL – CARTA 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Uso do modelo padrão , seguindo as normas do Edital. 10 

Coerência com o tema do ano: Produção de Alimentos  

e Sustentabilidade no Campo. 
10 

Vivacidade/Traçado/Colorido 30  

Originalidade/Criatividade  30 

Impacto Visual  20 

TOTAL  100 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CARTA   PONTUAÇÃO 

Apresentação: A carta deverá ser apresentada em uma lauda, 

no mínimo 15 e máximo 30 linhas, manuscritas pelo estudante, 

em papel padrão, seguindo as normas do Edital.  

10 

Estrutura da carta (local e data, destinatário, saudação, 

interlocução com o destinatário e despedida). 
20 

Tema: Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo. 10 

Desenvolvimento das ideias do texto (clareza, coesão  

e coerência) 
30 

Criatividade na abordagem do tema  20 

Adequação vocabular  10 

TOTAL  100 



           
 

 

 

 

 

AGENTE DESPERTAR  

 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A introdução está clara? Na introdução está descrito a 

potencialidade escolhida no Diagnóstico da Realidade 

Socioambiental (D.R.S.S.)? 

A escolha da experiência foi justificada? 

15 

Tem relação com o tema do ano? 10 

O objetivo da experiência está claro e coerente?  5 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Tempo do Vídeo – máximo de 5 minutos  
10 

Áudio do Vídeo(audível)  10 

Proposta do Vídeo caseiro(amador) e não profissional  10 

As ações estão de acordo com o tema do ano:  “Produção de 

Alimentos e Sustentabilidade no Campo”. 
10 

Trajetória do Agente relatada no Vídeo e Plano de Ação - tem 

introdução, desenvolvimento e conclusão além de  clareza na 

exposição das ideias? 

20 

Criatividade e inovação nas ações  20 

As ações citadas foram comprovadas no próprio vídeo e no 

Plano de Ação ? 
10 

Desenvoltura e Oralidade do Agente no Vídeo  10  

TOTAL  100 



           
 

Apresenta a descrição da experiência 

realizada(desenvolvimento das ações) e  a metodologia 

utilizada? 

10 

O relato da experiência informa com clareza o que foi 

realizado? É uma experiência pedagógica que promove a 

pesquisa, desenvolvimento das habilidades de escrita e 

oralidade? Tem potencial pedagógico? 

30 

Apresenta na conclusão os resultados alcançados na escola 

e/ou comunidade? 

Apresenta dados obtidos com o desenvolvimento da 

experiência pedagógica e socioambiental (número de alunos, 

número de pessoas envolvidas, abrangência, resultados 

obtidos/ avaliação), entre outros? 

10 

A experiência promove autonomia e o protagonismo infanto 

juvenil?  
5 

É uma experiência inovadora, criativa e significativa? 10 

Contém os anexos (fotos, vídeos, trabalhos dos alunos, 

depoimentos de pessoas envolvidas no processo? 
5 

TOTAL  100 

 

Obs.: Os dois municípios que enviarem a maior quantidade de experiências 

pedagógicas válidas, receberão a roupa da mascote do Programa Despertar (Grãozito). 

 

PORTFÓLIO DO COORDENADOR 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Apresentação em Power Point (modelo padrão), com máximo 

de 150 slides (Orientações para o Portfólio do Coordenador), 

fotos renomeadas / Cessão de Direitos Autorais (Anexo 3). 

5 

1-Contexto Histórico e Caracterização  5 

2- Municípios e Parceria do Programa Despertar 5 



           
 

3- Plano de Ação 2018- Ações do Coordenador 

      

30 
 O plano de ação contemplar todos os eixos? 

 

 Ideia inovadora por eixo 

 Plano organizado, executado e mensurado 

4- Escolas do Programa Despertar em Educação Socioambiental 

20 

 Nas ações das escolas aparecem ações inovadoras? 

 Nas ações das escolas aparecem as ações pedagógicas de 

produção textual  e de pesquisa? 

 As ações realizadas nas escolas promoveram o 

envolvimento da comunidade? 

 Aparecem ações contínuas e sustentáveis? 

5-Concurso Municipal (Realizado por todas as categorias do 

Edital e com cerimônia) 
8 

6-Indicadores e resultados do Programa  

Pontos para cada indicador por Eixo  
12 

7-Relato Final  5 

Impacto visual, diagramação, organização, legenda de fotos, 

layout, uso do carimbos. 
10 

TOTAL  100 

 

3.6. DO RESULTADO  

a) O Senar enviará o resultado dos classificados por categoria e subcategorias (estudantes 

e professores), de acordo com o Cronograma do Item 3.5 deste Edital, para os municípios, 

a fim de os vencedores organizem-se para a participação no evento de encerramento do 

Programa Despertar, promovido pelo SENAR-AR/BA. 

b) Para a Categoria Portfólio do Coordenador, o resultado será divulgado no dia do evento de 

encerramento. 

 



           
 

3.7. DAS PREMIAÇÕES DA CATEGORIA DESENHO, PRODUÇÃO TEXTUAL   E AGENTE 

DESPERTAR 

 As premiações e seus devidos prêmios serão de acordo com as Categorias e 

subcategorias, conforme descritos abaixo: 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA  CLASSIFICAÇÃO PREMIAÇÃO 

DESENHO ESTUDANTES   ED. 

INFANTIL E 1° AO 3° ANO 

 

1º AO 5º COLOCADOS  PATINETE  

PRODUÇÃO TEXTUAL 

  

ESTUDANTES   DO 4º  

E 5º  

1º AO 5º COLOCADOS TABLET  

ESTUDANTES    DO 6º  

AO  9º  

1º AO 5º COLOCADOS SMARTPHONE  

PRODUÇÃO DE VÍDEO AGENTE DESPERTAR 3º 

AO 5º ANO 

1º AO 5º COLOCADOS TABLET  

PRODUÇÃO DE VÍDEO AGENTE DESPERTAR 6º 

AO 9º ANO 

1º AO 5º COLOCADOS SMARTPHONE 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA – 

PRÊMIO PARA O MUNICÍPIO 

PROFESSOR - ED. 

INFANTIL AO 9º ANO   

 

 

 

1º AO 5º COLOCADOS 

 

 

 

 

NOTEBOOK 

MUNICÍPIO DOIS MUNICÍPIOS  

COM MAIOR NÚMERO 

 DE EXPERIÊNCIAS 

VÁLIDAS 

1 ROUPA DO  

MASCOTE 

 DO PROGRAMA 

DESPERTAR 

PORTFÓLIO DO COORDENADOR COORDENADOR 

MUNICIPAL 

1º AO 5º COLOCADOS NOTEBOOK 

 



           
 

 

3.8. DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÂO  

a) A solenidade de premiação será realizada na primeira semana de dezembro. O Senar enviará 

convite com o local, data confirmada e horário para todos os municípios.  

b) O SENAR-AR/BA comunicará ao município os nomes dos participantes convidados 

para a solenidade de premiação. 

c) Caberá ao Município transportar os vencedores e seu responsável (para os alunos 

menores) responsabilizando-se pelo deslocamento dos mesmos.   

d). Os custos referentes a almoço, lanche e hospedagem ficarão por conta do SENAR-

AR/BA, observadas as regras do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

3.9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A inscrição para participação no concurso constitui-se em instrumento de plena 

aceitação, por parte do concorrente e das normas estabelecidas para o mesmo. 

b). É vedada a participação de estudantes de outras séries que não as citadas nas 

categorias. 

c) A instituição promotora dos concursos não se responsabiliza pela devolução ou extravio 

de originais e nem por mídias danificadas. 

d) O SENAR-AR/BA fica autorizado a utilizar os trabalhos e fotos dos participantes, para 

fins de propaganda, publicações, materiais e eventos institucionais, sem ônus para a 

instituição. 

e). Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

      ANEXOS  

 

 

 



           
 

ANEXO I- ANO 2019 
 “AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS” 

 
Na qualidade de maior e/ou responsável pelo menor abaixo indicado, autorizo 

gratuitamente o uso de imagem própria, depoimentos escritos ou gravados(vídeos), 

obtida nos eventos, cursos , concursos e  treinamentos do SENAR, através de texto, 

fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, cromia, slides, filme ou qualquer 

outro processo análogo, para inclusão e divulgação em material institucional do 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR, estando ciente, desde já, que 

não cabe, em nenhum tempo, pagamento, indenização ou outra remuneração, seja a 

que título for, pelo uso ora autorizado. 

Município:  

Escola:  

Endereço da Escola:  

Telefone:  

E-mail da Escola:  

Professor/a:  

CPF do Professor/a  

Aluno(a):  

RG do Aluno:  

Responsável pelo Aluno:  

Grau de Parentesco:  

CPF do Responsável: 

RG do Responsável: 

 

Endereço do Responsável:  

 

Autorização do Responsável do Aluno(a) 

_____________________________________________________________________ 

 

Obs: Enviar xerox do RG do aluno(a) e do Responsável e do(a) Aluno(a) 



           
 

ANEXO II-2019 
 
 

“AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS”. 
PROFESSOR E COORDENADOR 2019 

 
 
Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, eu, ___________________________ 
_________________________________________________________________________, 
CPF _______________________________, autorizo expressamente a utilização da minha 
imagem, voz, textos e fotos apresentados no Concurso Despertar, para reprodução, 
distribuição e disponibilização, pelo SENAR-AR/BA, em qualquer forma ou meio, existente 
ou que venha existir, com circulação em todo o território nacional, em caráter definitivo e 
gratuito, estando ciente, desde já, que não cabe, em nenhum tempo, pagamento, 
indenização ou outra remuneração, seja a que título for, pelo uso ora autorizado. 
 
Ato contínuo, declaro que o projeto apresentado para o Programa Despertar é de minha 
autoria e foi realizado em 2019, razão pela qual, me responsabilizo pelo seu conteúdo e 
forma, citações, referências e demais elementos que o integram, sendo entregue com todo 
seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, 
quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de minha 
inteira responsabilidade. 
 
Responsabilizo-me, também, pelas cessões de fotos e imagens colocadas no meu projeto. 
 
Declaro, ainda, que meu projeto é original, sendo certo que a sua criação não se constitui 
plágio e/ou qualquer modalidade de violação a direito de terceiros, respondendo a toda e 
qualquer reclamação e/ou reivindicação relativamente aos direitos da obra por mim 
entregue. 
 
Assumo o encargo da evicção, cabendo a mim, inclusive, o dever de indenizar o SENAR-
AR/BA, caso este seja prejudicado por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao 
seu conteúdo. 
 
 

Salvador/BA, _____ de __________________ de 2019. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
NOME DO PROFESSOR/COORDENADOR 

 
 

Obs.: Enviar xerox do RG do(a) professor(a) e/ou coordenador(a) 



           
 

ANEXO III 
 

ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DO COORDENADOR MUNICIPAL – ANO 2019 

OBERVAÇÕES IMPORTANTES  

Apresentação em Power Point (modelo padrão), com máximo de 150 slides, (Cessão de Direitos 
Autorais (Anexo 3). 
 
As fotos utilizadas no portfólio, vídeos, etc deverão ser enviados em pendrive ou DVD com etiqueta 
descritiva com o nome do Coordenador e Município. 

 

ITEM 1 - Apresentação: Nome do município, Equipe Gestora 

1.Contexto Histórico e caracterização  

1.1. Origem do nome. 

1.2. Aspectos geográficos/socioambientais onde está inserida a escola: a comunidade é  

       banhada por rio? (se for, histórico do rio – antes e hoje), nascente, etc. 

1.3. Aspectos econômicos e socioculturais. 

1.4. População do Município X População Rural  

1.4. Cadeia produtiva: produção agrícola ou pecuária. Dados do Censo Agropecuário /2017 

1.5. Diagnóstico Socioambiental e pedagógico – resumo  

Socioambiental- situação da Educação Ambiental no município  e Situação Pedagógica do Município 

(atualizado com a evolução do IDEB do município, destacando o  campo, projetos, etc., seguindo ) – 

Se tiver os indicadores do Campo colocar( IDEB, Resultado das Avaliações Externas do Governo, 

Projetos que o município executa, evasão, etc), sempre destacando os dados das escolas do campo. 

 

 

ITEM 2. Município e Parceria do Programa Despertar  

2.1. Ano de implantação e histórico da adesão da Escola ao Programa Despertar. 

2.2. Parceiros locais para o Programa (incluir Sindicato dos Produtores Rurais). 

2.3. Público atendido pelo Programa (total de alunos, professores e diretores, escolas e público  

       rural estimado atendido pelo Despertar). 

2.4.  Dados das escolas – nº de escolas, turmas, alunos, professores, coordenadores e diretores e 

alunos por segmento – Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II (turmas 

seriadas ou unidocentes), EJA. Dados do Cadastro em PowerPoint,  e ampliação do quantitativo de 

atendimento de acordo com os anos no Programa Despertar(caso tenha acontecido ampliação de 

escolas desde a implantação do Programa).  

2.5. Estrutura das Escolas: Nº de Escolas X Escolas com Água( se encanada, carro pipa, cisterna, etc), 

Luz, Saneamento Básico, Acesso a Internet, energia, escolas com quadra de esporte, biblioteca, 

espaço para horta e jardinagem  e outros aspectos. 

 

 

 

 



           
 

ITEM 3. PLANO DE AÇÃO(PA) DO PROGRAMA DESPERTAR ANO 2019 – AÇÃO DO COORDENADOR 

 

3.1.Listar as ações realizadas de acordo com os Eixos, destacando as ações inovadoras implantadas 

em 2019 pelo Coordenador. Toda vez que em um dos Eixos você colocar uma ideia Inovadora, 

realizada no PA do Coordenador, coloque o carimbo. 

 

 
 

Se a ideia for inovadora e sustentável, você pode colocar o carimbo IDEIA INOVADORA/ IDEIA 

SUSTENTÁVEL  

3.2. Todas as ações previstas no Plano de Ação para a atuação do Coordenador/Município precisam 

ser mensuradas, ou seja, sempre colocar no PA a meta a ser alcançada e colocar o que foi executado. 

Colocar no Plano de Ação o Número previsto do atendimento. 

Lembrando que neste momento o Coordenador está colocando apenas as ações que foram previstas 

para serem executadas no município, de forma abrangente. Não são ações das Escolas. 

Neste item fica a critério do Coordenador o modelo de apresentação dos dados. O uso de 

fotografias não é necessário caso a ação seja apresentada no item 4 referente as  ações das escolas.  

 

 

EXEMPLO: 
 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima estão duas formas de apresentação dos dados do Eixo 5, mas que podem ser apresentadas de 

outra forma. Lembrando que para fazer o percentual precisa aplicar a Regra de 3. Os percentuais 

apresentados serão conferidos e caso haja divergência a equipe de seleção deverá tirar os pontos. 

A organização do Portfólio necessariamente não precisa ser por eixos. Vocês podem optar em colocar 

as ações programadas no Plano de Ação  e usar os carimbos, identificando os eixos.  O importante é 

mensurar a ação. 

 

EIXOS DO PLANO DE AÇÃO 2018 
EIXO 1 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
EIXO 2- CURRÍCULO E FORMAÇÃO CONTINUADA  
EIXO 3- INFRAESTRUTURA E ESPAÇO FÍSICO SUSTENTÁVEL  
EIXO 4- PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL  
EIXO 5- AÇÕES ECOLÓGICAS , SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
EIXO 6- COMUNICAÇÃO/ VISIBILIDADE/   PARCERIAS 

 
CARIMBOS  
 

 

Obs.: Todos os carimbos e materiais necessários serão disponibilizados no site do Senar Bahia, no 

Programa Trello e será enviado por e-mail para todos os municípios. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

EIXO 1 - Importante colocar: 

. Acompanhamento do Programa 
 Visitas do Coordenador Municipal 

 Nº de escolas X Nº de visitas no ano  

 Nº de reuniões/ planejamentos  previstos e realizadas X Nº de Escolas 

 

 

 



           
 

. 1.1 Eleição do Agente- MANDATO 2018/2019 
 

 Nº de inscritos para o concurso/ Nº de Agentes no município.  

 Nº De Novos Agentes Eleitos em 2019  

 Total de Agentes em 2019 X Nº de Escolas 

 Processo de eleição do  Agente Despertar 

 

 

4. ESCOLAS DO  PROGRAMA  DESPERTAR E AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

 

       Este é o momento do Coordenador mostrar as ações realizadas pelas escolas do Despertar. Esta 

parte pode ser colocada de acordo com os eixos ou fazer uso dos Carimbos, conforme o modelo. É 

importante colocar o quantitativo de escolas X quantitativo que realizaram as ações ou colocar o nome 

da escola.  

 

 

 

ATENDIMENTO NAS AÇÕES: 
Nº DE ESCOLAS: 
Nº DE ALUNOS: 
Nº DE PROFESSORES: 
Nº DE DIRETORES E COORDENADORES 
ETC 
Obs.: Este atendimento pode mudar de acordo com as ações do Plano de Ação do Coordenador, mas 
é obrigatório colocar nos Eixos ou nos slides, caso a organização escolhida seja sem os eixos. Vejam 
o modelo abaixo. 

 



           
 
        

 

EIXO 2 NÃO PODE FALTAR 

        Lista das Escolas e respectivos projetos, com a problemática e potencialidade, apresentando os 

encontros do D.R.S e Q.R.A., total de encontros para D.R.S e Q.R.A durante o ano. Nº de projetos X 

Temáticas dos Mesmos, público atendido de alunos e comunidade, etc  

       Uso do material didático nas Escolas/ quantidade de material distribuído. 

 

 

OBSERVAÇÕES DO ITEM 4 

Obs.: Neste item o Coordenador deverá listar todas as ações realizadas pelas escolas, lembrando que 

a cada ação precisa mensurar o que conseguiu ser executado, conforme já foi apresentado nos modelos 

anteriores.  

É importante comprovar a execução das ações colocando as fotografias. É de responsabilidade do 

Coordenador Municipal colocar apenas ações realizadas em 2018 e ser fiel aos dados apresentados. 

Qualquer irregularidade verificada, o coordenador será desclassificado. 

 

 

 

5 – CONCURSO MUNICIPAL  

O Concurso apesar de fazer parte do Eixo 1 está vindo separado para apresentação dos dados abaixo. 

 Premiação e categorias – materiais dos vencedores (cartas, desenhos, etc) 

 Agente do município/ Resultado do concurso 

  Nº de Experiências Pedagógicas enviadas pelo município (Nº de Professores X Nº de Escolas) 

 Nº de desenhos recebidos por série/ano 



           
 

 N° de Produção Textual/Carta do Fundamental – 4º e 5º e 6º ao 9º 

 Nº de   Vídeos – 3º ao 5º/6º ao 9º 

 

6. INDICADORES DE RESULTADO DO   PROGRAMA   DESPERTAR  

Os indicadores deverão ser escolhidos na lista de indicadores. Para termos a 

garantia de avaliar o Programa , após o Plano de Ação pronto a equipe do 

Despertar orientará a lista de indicadores que cada município organizará. Serão poucos, mas 

que possam ser mensuráveis. 

INDICADORES QUE PODEM SER CONTEMPLADOS DE ACORDO COM CADA MUNICÍPIO: 

Os indicadores devem ser selecionados de acordo com o Plano de Ação de cada um. Pelo menos 

colocar um indicador por eixo. Será enviada uma planilha com a avaliação de todos os 

indicadores por Eixo do município de Poções para que vocês escolham pelo menos 4 indicadores 

para contemplar nas ações do Programa, levando em consideração o ano de 2019. O que mudou 

em cada indicador? 

 

7. Relato final do coordenador sobre o trabalho no município, relato do coordenador sobre o 
Programa, com depoimento de gestores, sindicato, parceiros, pais, alunos, comunidades, 
professores, etc É importante constar pelo menos um relato de cada.  
Depoimento de Prefeito, Secretário(a) de Educação e Presidente(a) de Sindicato serão 

obrigatórios.  

 

 

 

 

 
 

 

 

IDEIA INOVADORA –ideia inovador realmente precisa ser algo diferenciado, não pode ser as 
ideias básicas que já fazem pare do dia a dia do Programa Despertar. 

 

 

 

 

 

 

 

Observações 

 Todas as ações devem ser ilustradas com fotos e legendas de acordo as ações realizadas.  

 As fotos usadas no portfólio devem ser organizadas numa pasta e renomeadas. 

 Todos os itens de 1 a 6 serão pontuados no concurso. 

 O item 7 é obrigatório e está descrito no Edital do Concurso. 


