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1. Título 

Prêmio Medalha Anísio Teixeira 

 

2. Introdução 

A Medalha Anísio Teixeira é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caetité, através da 

Secretaria Municipal de Educação (Organizadora) para a valorização do trabalho docente 

e a disseminação de práticas educativas de sucesso.  

O presente prêmio tem caráter cultural/educacional, sem qualquer modalidade de sorteio 

e visa identificar, valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade, planejadas e 

executadas por professores, diretores e coordenadores pedagógicos em escolas de 

ensino regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 

3. Proponente 

A Medalha Anísio Teixeira é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caetité através da 

Secretaria Municipal de Educação de Caetité (Organizadora).  

 

4. Equipe do projeto 

A equipe da Secretaria Municipal de Educação elabora e executa do Prêmio Medalha 

Anísio Teixeira, responsabilizando-se pelo processo de mobilização da comunidade 

escolar, inscrição, constituição da Comissão Seletiva dos projetos inscritos, divulgação 

dos resultados e premiação dos vencedores. 

 

5. Contexto do projeto 

Criado em 2018, pela Secretaria Municipal de Educação, o Prêmio Medalha Anísio 

Teixeira reconhece professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares de 

escolas municipais de Caetité. Essa iniciativa é apoiada financeiramente pela Prefeitura 

Municipal de Caetité e parceiros do comércio local. Ano passado, em sua primeira edição 

foram premiados 6 educadores, entre professores, coordenadores e gestores escolares 

que receberam um notebook, a Medalha Anísio Teixeira e um Certificado de Premiação 

para a unidade de ensino em que atuam. 
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Uma comissão selecionadora, composta por profissionais da educação, especialistas nas 

diversas disciplinas, analisa todos os trabalhos recebidos e, entre eles, são escolhidos os 

finalistas.  

Os trabalhos premiados são ideias simples e corajosas que mostram a importância da 

aprendizagem de crianças e jovens e a tarefa de mantê-los numa boa escola, trabalho 

esse indispensável para a transformação deste país numa nação melhor e mais justa. 

 

6. Objetivos 

 Promover as iniciativas pedagógicas de professores, gestores e coordenadores 

pedagógicos de escolas da Rede Municipal de Ensino de Caetité; 

 Identificar, valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade, planejadas e 

executadas por professores, diretores e coordenadores pedagógicos em escolas 

de ensino regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 Valorizar o profissional da educação como principal agente no processo de 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

7. Justificativa 

O Prêmio Medalha Anísio Teixeira é dado ao professor, coordenador e gestor escolar pelo 

reconhecimento como “principal agente” na melhoria da qualidade, entendendo que as 

“soluções” assim traçadas pelos premiados são “registradas” superando, em muitos 

casos, as limitações das instituições públicas e a condição dos alunos excluídos do 

acesso a bens culturais. É esperado que as experiências de superação desses 

profissionais sejam partilhadas, afim de, auxiliar a capacitação de todos os educadores.   

Segundo Cunha (2002, p.10), a escola como instituição social é produto da sociedade que 

a produz. E a importância do papel do educador varia em “função dos valores e interesses 

que caracterizam uma sociedade em determinada época”. É de fundamental importância 

observar o professor, o coordenador pedagógico e o gestor escolar como agentes 

contextualizados. Cada um nasceu numa época, num local, numa circunstância que 

interfere no seu modo de agir. Neste sentido a competência é socialmente definida, em 

função do tempo e lugar.  

Assim, a importância atribuída aos profissionais premiados evidencia a força de suas 

práticas em eventos agradáveis e significativos para os alunos, aproximando o trabalho 
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que realizam na escola do que é qualificado como rotina de “bom educador”, o que é alvo 

de mérito para a Secretaria Municipal de Educação. 

      

8. Público-alvo 

Poderão se inscrever pessoas físicas, educadores, com mais de 18 (dezoito) anos, que 

desenvolveram ou desenvolvem seus trabalhos em turmas regulares ou EJA na rede 

pública municipal, podendo ser urbanas ou rurais. Será permitida a participação: 

 De professores: de Educação Infantil e de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

(incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA), em qualquer disciplina lecionada. 

 Gestores e coordenadores pedagógicos: de Educação Infantil e de 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental (incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA). 

É permitida a participação dos referidos profissionais em regime de trabalho efetivo ou 

contratado.  

 

9. Premiação 

A premiação dos vencedores ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019 (Dia do Professor), 

na cidade de Caetité, estado da Bahia, em local a ser definido e divulgado pela 

Organizadora. 

Os trabalhos vencedores em primeiro lugar de todas as categorias (professor, 

coordenador e gestor escolar) receberão como prêmio o Diploma de participação, a 

Medalha Anísio Teixeira e um notebook. 

Os classificados em segundo lugar de todas as categorias (professor, coordenador e 

gestor escolar) receberão o Diploma de participação e um notebook. 

Os classificados em terceiro lugar de todas as categorias (professor, coordenador e 

gestor escolar) receberão o Diploma de participação e um notebook. 

A escola que sediou o trabalho vencedor receberá um certificado, informando a 

premiação. 
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10. Cronograma de execução 

 Agosto/2019 Setembro/2019 Outubro/2019 

Mobilização da comunidade escolar    

Período de inscrição    

Homologação das inscrições    

Processo seletivo    

Divulgação do resultado    

Comunicação oficial aos vencedores 
e à instituição vinculada 

   

Gravação de vídeo demonstrativo 
dos projetos selecionados 

   

Realização da cerimônia de 
premiação 

   

 

11. Orçamento  

Descrição Quantidade Custo  

Criação de arte para divulgação do prêmio na internet serviço  

Impressão das Fichas de Inscrição 50 unidades  

Impressão das Fichas para Relato de Experiência 
Educativa 

50 unidades  

Confecção de certificado para a Comissão Seletiva 3 unidades  

Gravação de vídeo dos projetos vencedores  09 videos (1 min. cada)  

Aquisição de notebooks 09  

Confecção do Diploma de participação dos premiados 09  

Confecção da Medalha Anísio Teixeira dos premiados 03  

Confecção do Certificado de Premiação às escolas 
envolvidas 

09  

Coquetel de premiação serviço  

TOTAL  
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