
 
 

ERRATA DE REGULAMENTO 

 

Concurso “Prêmio Professor – Práticas Pedagógicas de Sucesso - 2022” 

 

Onde se lê: 

 

“Art. 8º. A 2ª fase compreende a apresentação dos projetos pelos professores inscritos à 

Comissão designada pela Secretária de Educação. 

... 

§3º. O cômputo dos quesitos avaliativos da 2ª fase perfazerá o máximo de 3,0 (três) pontos. 

...” 

 

 

“Art. 9º. A 3ª fase compreende a socialização dos projetos classificados na 2ª fase na Jornada 

Pedagógica que ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. 

... 

§3º. Serão considerados para fins de pontuação apenas a porcentagem aferida do quesito 

“ótimo” atribuídos aos projetos, da seguinte forma: 

a) até 30% (trinta por cento) no quesito ótimo: 2,0 pontos; 

b) de 31% (trinta e um por cento) a 60% (sessenta por cento) no quesito ótimo: 4,0 pontos; 

c) de 61% (sessenta e um por cento) a 90% (noventa por cento) no quesito ótimo: 6,0 pontos; 

d) de 91% (noventa e um por cento) a 100% (cem cento) no quesito ótimo: 7,0 pontos; 

§4º. A pontuação máxima da 3ª fase será de 7,0 pontos.” 

 

Leia-se: 

 

“Art. 8º. A 2ª fase compreende a apresentação dos projetos pelos professores inscritos à 

Comissão designada pela Secretária de Educação. 

... 

§3º. O cômputo dos quesitos avaliativos da 2ª fase perfazerá o máximo de 2,0 (dois) pontos. 

...” 

 

“Art. 9º. A 3ª fase compreende a socialização dos projetos classificados na 2ª fase na Jornada 

Pedagógica que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2023. 

... 

§3º. Serão considerados para fins de pontuação apenas a porcentagem aferida do quesito 

“ótimo” atribuídos aos projetos, da seguinte forma: 

e) até 30% (trinta por cento) no quesito ótimo: 2,0 pontos; 

f) de 31% (trinta e um por cento) a 60% (sessenta por cento) no quesito ótimo: 4,0 pontos; 

g) de 61% (sessenta e um por cento) a 90% (noventa por cento) no quesito ótimo: 6,0 pontos; 

h) de 91% (noventa e um por cento) a 100% (cem cento) no quesito ótimo: 8,0 pontos; 

§4º. A pontuação máxima da 3ª fase será de 8,0 pontos.” 

 

 

Praia Grande, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

Comissão Especial do Prêmio Professor da 

Rede Municipal de Ensino 


