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1.  O QUE É ESTUDANTES DE ATITUDE?

Estudantes de Atitude é um projeto executado pela Controladoria
Geral do Estado de Goiás – CGE e pela Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, em parceria com o Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos (MMFDH), que visa reconhecer as escolas, seus
alunos e seus professores por promoverem a reflexão-ação sobre
problemas, causas e soluções no contexto escolar, como meio de
levá-los a maturidade da compreensão da responsabilidade cidadã,
da importância da participação, do controle social, do voluntariado e
de acompanhar a execução da política pública da Educação.



 
3.   COMO FAÇO PARA PRÉ-INSCREVER MINHA

ESCOLA?

As pré-inscrições ocorrem através do site
www.estudantesdeatitude.go.gov.br do dia 14 de setembro de 2021
até às 23:59 do dia 19 de setembro de 2021. As inscrições deverão
ser feitas no site, exclusivamente, pelo responsável da escola, à
exemplo de diretores e coordenadores. A pré-inscrição não
garante a participação, essa se dará conforme o número total
de vagas disponíveis.

2.   QUEM PODE PARTICIPAR?

Poderão participar as escolas públicas estaduais e a rede conveniada
com o Estado de Goiás, que possuam o Ensino Fundamental nos
anos finais, 6º a 9º ano, e/ou Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), incluindo
a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, o Sistema
Socioeducativo e as Militares, que estejam localizadas nas
Coordenações Regionais que aderirem ao projeto.



4.   QUANTAS ESCOLAS PODERÃO PARTICIPAR?*

As inscrições serão limitadas às primeiras 500 (quinhentas) unidades
escolares que tiverem suas inscrições homologadas, obedecendo o
número de vagas estabelecidas por CREs, conforme quadro abaixo:

*A pré-inscrição não garante a participação,
 essa se dará conforme o número total de vagas disponíveis.



5.   COMO SE DÁ A FORMAÇÃO DO TIME?
 

Cada escola poderá inscrever um único time de Estudantes e
Professores tendo a capacidade máxima de até 3 professores
orientadores por escola. Os professores cadastrados só poderão
orientar uma única escola. Não há número máximo de estudantes
cadastrados.
Cada Time deve conter no mínimo 40 (quarenta) estudantes da
escola inscrita que cursem os anos finais do Ensino Fundamental
e/ou o Ensino Médio. 
Em caso de desistência de algum membro do time, informar
imediatamente a Coordenação Local do projeto Estudantes de
Atitude.

  
6.   A ESCOLA NÃO ATINGIU OS 40 ESTUDANTES, O QUE FAZER?

Caso não seja possível a participação de 40 (quarenta) estudantes na
formação dos Times na finalização da inscrição, a escola deverá
selecionar a opção “Minha escola possui menos de 40 estudantes
que podem participar do Projeto”, a ser verificado e homologado pela
Coordenação Estadual.



 7.  COMO VAI SER A PREMIAÇÃO DO PROJETO?
 

Prêmio para as escolas: R$ 100.500,00 distribuídos entre as 10
primeiras colocadas.

Prêmio professores: R$ 43.500,00 distribuídos entre os 3
primeiros times colocados. Cada escola pode indicar até 3
professores para constituir o time.

Serão R$ 144.000,00 em dinheiro, premiando às escolas que
obtiverem a maior pontuação e a seus respectivos professores,
sendo: 
 

 

Veja a tabela na próxima página:



 PREMIAÇÃO
 



8.  COMO SE DARÁ A COMUNICAÇÃO DO PROJETO ESTUDANTES DE
ATITUDE?

 

 O canal de comunicação entre as escolas e a Coordenação Estadual
será através do aplicativo “Telegram” onde todos os professores
orientadores deverão participar do grupo de mensagens
instantâneas, sendo necessário o download da plataforma digital.

9.   QUAIS E COMO SERÃO AS ATIVIDADES DO PROJETO?

 Farão parte das etapas do projeto as seguintes atividades:

1.Oficina para professores: momento de instrução aos professores
para a melhor compreensão das atividades

2. Auditoria Cívica: Os alunos e professores auditam a escola para
avaliação das condições do ambiente escolar.

3. Tarefa Especial: pequenas atividades individuais que instigam os
alunos a pensarem seu papel na sociedade e comunidade escolar.

4. Desafio: é a materialização da Auditoria Cívica. Os estudantes e
professores identificam o problema através da auditoria e discutem
como resolvê-lo. A execução dessa solução é o desafio.



Observação: O detalhamento de cada uma das atividades do
tópico 9, será apresentado no Manual da Atividade, a ser
disponibilizado na ocasião do lançamento de cada uma delas. Para
mais informações e detalhes sobre as atividades, acesse o
Regulamento do Projeto no endereço eletrônico:
www.estudantesdeatitude.go.gov.br

10. COMO SE DARÁ A PONTUAÇÃO DO PROJETO?

 A pontuação de cada etapa está apresentada na tabela abaixo: 



11. CASO 2 TIMES TENHAM A PONTUAÇÃO IGUAL, QUAL SERÁ O CRITÉRIO
DE DESEMPATE?

 

 O time que tiver a maior pontuação no item “Desafio” vencerá.

  
12. NÃO CONCORDO COM AS NOTAS, O QUE DEVO FAZER?

Após a divulgação da nota recebida por cada atividade, caso haja
discordância da escola em relação à pontuação recebida, ela poderá
interpor recurso à Coordenação Local do Projeto, na área exclusiva
da escola, na plataforma do Projeto, no prazo de até 1 (um) dia útil, a
partir da divulgação da nota de cada atividade.
O recurso da atividade será avaliado, em instância única, pela
Coordenação Local do Projeto Estudantes de Atitude.
 
Todo recurso interposto receberá resposta contendo a justificativa
do parecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.



13. EM CASO DE DESISTÊNCIA, COMO PROCEDER? 

Em caso de desistência de participação, a escola deverá comunicar
formalmente por email a Coordenação Estadual do Projeto sobre a
desistência e seus motivos.

  
14. FALE CONOSCO:

E-mail de contato: estudantesdeatitude.go@gmail.com
Whatsapp de contato: 62 98311 3263
Horário de atendimento: segunda a sexta feira, das 8h às18h


