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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GERÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL
 
 
 

 

REGULAMENTO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE 2021

 

1.          DA APRESENTAÇÃO

                                                                                                                                                                                    

1.1. O Projeto Estudantes de Atitude é uma iniciativa da Controladoria Geral do Estado de Goiás
- CGE-GO (Coordenador Estadual do Projeto), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC,
conforme o Acordo de Cooperação Nº 004/2019 - CGE.

1.2.  A iniciativa premiará práticas que promovam ações transformadoras no contexto escolar,
baseadas no exercício da cidadania, da participação, do controle social, dos direitos humanos e da formação de
capitais social e moral de estudantes, professores e comunidade escolar.

1.3. O Projeto Estudante de Atitude é gamificado, ou seja, utiliza elementos que motivam o
engajamento e a participação. Segue a lógica de uma gincana na qual competem entre si, as escolas do estado.

 

2.            DOS OBJETIVOS

 

2.1.  Objetivos Gerais: O Projeto Estudantes de Atitude tem como objetivos:
I- promover o cuidado do bem comum e a reflexão sobre temas relevantes para a vida em

sociedade, tais como: educação em direitos humanos, cuidado com o meio ambiente, cuidado com o patrimônio
público, igualdade racial, integridade e prevenção à corrupção, entre outros;

II- promover o cultivo das competências afetivas, para o reconhecimento dos outros membros da
comunidade escolar como pessoas distintas com suas realidades emocionais, isto é, a inteligência afetiva;

III- promover a responsabilidade pela preservação do patrimônio público, da consciência dos
valores, da integridade, da cultura anticorrupção, do altruísmo e do agir pela fraternidade, isto é, a inteligência
moral.

2.2.  Objetivos Específicos
2.2.1.  Reconhecer escolas, professores e estudantes pelos esforços empregados no

desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos
direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da
integridade;

2.2.2. Capacitar os estudantes a avaliar de maneira crítica e qualificada a execução da política
pública, a partir de uma Auditoria Cívica realizada, por eles, na escola; identificando problemas e propondo
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soluções nas quais eles próprios participem ativamente assumindo protagonismo cívico, contribuindo para o
aprimoramento da gestão pública visando à melhoria dos serviços públicos de educação;

2.2.3.  Engajar a comunidade escolar na resolução dos problemas da escola, produzindo
cooperação e a formação efetiva de redes simbióticas, de tal modo que os capitais sociais e o índice de
confiança generalizada dessa comunidade sejam significativamente aumentados;

2.2.4. Produzir o senso de pertencimento nos estudantes das escolas participantes, de modo que
os leve a cuidar do patrimônio público;

2.2.5. Melhorar o desempenho escolar pela maior identificação do estudante com sua escola;
2.2.6. Melhorar o ambiente de trabalho do professor por meio da amizade e do respeito à sua

pessoa e à sua função, fornecendo melhores condições psicossociais para o processo de ensino-aprendizagem;
2.2.7. Aproximar a família da escola, de modo que ela possa assumir com mais propriedade a sua

função inalienável como referência para a educação moral dos estudantes, segundo a Convenção Interamericana
dos Direitos Humanos;

2.2.8.  Premiar as escolas e professores que apresentarem as melhores experiências de modo a
reconhecê-las, valorizá-las, socializar suas ações e destinar recursos para que apliquem em melhorias nos
ambientes escolares.

 

3.            DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1 Poderão participar escolas públicas estaduais e rede conveniada com o Estado de Goiás,
que possuam o Ensino Fundamental nos anos finais, 6º ao 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 Escolas
Militares.

3.2.  A participação da escola implica o compromisso com a execução de todas as etapas
previstas neste Regulamento e depende de prévia inscrição na plataforma do Projeto
(www.estudantesdeatitude.go.gov.br).

 

4.            DA PRÉ-INSCRIÇÃO

 

4.1.  A pré-inscrição é a fase na qual as escolas regulares manifestam interesse em participar do
Projeto Estudantes de Atitude.

4.2.   Escolas regulares, de todo o Estado de Goiás, poderão se pré-inscrever no Projeto, através
do site www.estudantesdeatitude.go.gov.br.

4.3.  O período de pré-inscrição inicia no dia 14 de setembro de 2021 e encerra às 23:59 horas
do dia 19 de setembro de 2021.

4.4.  Somente os membros da equipe gestora da escola podem fazer a pré-inscrição da escola.
4.5.  No caso de não serem preenchidas todas as vagas de alguma Coordenação Regional –

previstas no item 5.2 deste Regulamento – as vagas remanescentes serão realocadas para outras CREs, após
análise da Coordenação Estadual do Projeto.

4.6. A efetivação da pré-inscrição não garante a participação da escola no Projeto.
4.7.  Os critérios para efetivação das inscrições serão: ordem de pré-inscrição, cadastro

completo no sistema, pertencer ao grupo de escolas e rede conveniada citado no item 3.

 

5.            DAS INSCRIÇÕES
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5.1.  A inscrição é a fase na qual as escolas que manifestaram interesse e preencheram as vagas
por ordem de chegada, estarão aptas para se inscrever de forma definitiva no Projeto Estudantes de Atitude
2021.

5.2.  As vagas serão limitadas a 500 unidades, obedecendo o número de vagas estabelecidas por
CREs, conforme quadro abaixo:

 
5.3   As escolas habilitadas a se inscrever receberão e-mail contendo a confirmação da

participação e instruções para cadastro no Sistema do Estudantes de Atitude.
5.4. O Sistema do Estudantes de Atitude é de autoria do Ministério da Mulher, Família e Direitos

Humanos (MMFDH) e será utilizado pelo Estado de Goiás devido a parceria institucional.
5.5. No Sistema, cada escola poderá inscrever um único Time de Estudantes e Professores do 6º

ao 9º anos do Ensino Fundamental e/ou do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
5.6.Após o devido cadastro da escola aprovado no sistema, a Coordenação Estadual do Projeto

efetuará a homologação da inscrição.
5.7.  As escolas consideradas aptas na pré-inscrição terão até o dia 22 de setembro para se

inscrever no Sistema do Estudantes de Atitude.
5.8.  Para homologação, por parte da Coordenação Estadual, são requisitos da inscrição no

Projeto:
5.8.1. O preenchimento de todos os campos obrigatórios do cadastro da escola;
5.8.2. A indicação de 1 (um) até 3 (três) professores orientadores por escola;
5.8.3. Os professores cadastrados só poderão orientar uma única escola;
5.8.4. É obrigatório informar, corretamente, no momento da inscrição dos professores: nome

completo, CPF, e-mail e telefone;
5.8.5. O aceite do termo de compromisso do Projeto, pela Direção da escola, a ser efetivado no

momento da inscrição;
5.9. O ato de inscrição implica plena aceitação por parte do(s) participante(s) quanto ao disposto

neste Regulamento.

 

6.               DA COMUNICAÇÃO
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6.1. Todos os Professores Orientadores deverão participar de grupo de mensagens instantâneas
do Aplicativo Telegram, sendo necessário o download da plataforma digital.

6.2. Esse aplicativo será o canal de comunicação entre as escolas e a Coordenação Estadual do
Projeto.

6.3. No Sistema do Estudantes de Atitude, desenvolvida pelo MMFDH, estarão disponibilizadas
todas as atividades, notas, acessos a recursos, regulamento, vídeos explicativos, cadastro, entre outros.

6.4.  Cada escola terá acesso unicamente às suas notas, até a divulgação dos vencedores.
 

7.            DOS TIMES

 

7.1. O grupo de estudantes que compõe o Time da escola deve estar formado, com os nomes e
demais informações cadastrados, no Sistema do Estudantes de Atitude, até a data final da atividade Oficina.

7.2.  A formação do Time é pré-requisito para obtenção dos pontos referentes à Oficina dos
professores.

7.3. Sobre a Formação dos Times:
7.3.1. Definição: é denominado Time o grupo de estudantes que a escola cadastrou no Sistema do

Projeto em conjunto com os professores orientadores informados.
7.3.2. Finalidade dos Times: o Time será o responsável pela execução de todas as atividades do

Projeto na sua escola, podendo contar com a ajuda de toda a comunidade.
7.4. Composição dos Times:
7.4.1. 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, conforme item 3.1.
7.4.2. 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.

7.4.3. Não há limite máximo para a participação dos estudantes.
7.4.4.Com o objetivo de fomentar a integração entre os estudantes de diferentes idades,

recomenda-se que a composição dos Times seja multisseriada.
7.5. O registro do Time deve ser feito pelo Professor Orientador, no Sistema do Estudantes de

Atitude na internet, devendo o professor manter atualizado o cadastro dos estudantes, retirando os que deixarem
de participar e inserindo eventuais novos participantes.

7.6. Caso o Professor Orientador, informado na inscrição, deixe de desempenhar suas obrigações
para com as atividades do Projeto, a direção da escola deverá alterar os dados no Sistema a fim de retirá-lo ou
substituí-lo.

7.7.  As alterações previstas nos itens 7.5 e 7.6 poderão ser feitas até a apresentação do resultado
do Desafio pela escola.

 

8.               DAS ATIVIDADES

 

8.1.  Farão parte das etapas do projeto, as seguintes atividades:
   I – Oficina para Professores Orientadores;
   II – Auditoria Cívica;
   III – Desafio;
   IV– Tarefa Especial.
8.2.  O detalhamento de cada uma das atividades será apresentado no Manual da Atividade, a ser

disponibilizado na ocasião do lançamento de cada uma delas, no Sistema do Estudantes de Atitude.
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8.3.  Oficina para Professores Orientadores:
8.3.1.  A participação nesta atividade é exclusiva para Professores Orientadores e compõe a

sistemática de pontuação do Projeto.
8.3.2. As escolas que participarem receberão 100 (cem) pontos, conforme itens 9 e 10.1.
8.3.3. Todos os Professores Orientadores, indicados pelas escolas, devem participar da atividade

Oficina para a escola receber a pontuação.
8.3.4.  Os conceitos, a metodologia e as orientações para a realização de todas as atividades

previstas no Projeto serão apresentados aos Professores durante a atividade Oficina.
8.3.5.    A atividade Oficina será realizada de forma remota, ou seja, a capacitação dos

Professores participantes se dará por meio de vídeos e de Webinares (momentos de bate papo ao vivo, on-line),
que serão disponibilizados na Plataforma do Projeto.

8.3.6. Essa atividade é classificatória.
8.4. Auditoria Cívica:
8.4.1. Auditoria Cívica é uma atividade de percepção do ambiente e das ações da escola, a ser

executada pelo Time e compõe a sistemática de pontuação do Projeto.
8.4.2. As escolas que participarem receberão até 300 (trezentos) pontos, conforme itens 9 e 10.2.
8.4.3. A atividade Auditoria Cívica deverá ser executada de maneira coletiva pelos estudantes

cadastrados (item 7), sob a orientação do professor, em conformidade com o Manual da Auditoria Cívica
disponível na Plataforma do Projeto.

8.4.4. Essa atividade é composta por duas etapas:
I - Execução da Auditoria Cívica: realizada pela ferramenta disponibilizada pelo MMFDH,

seguindo as orientações que serão fornecidas no Sistema do Estudantes de Atitude.
II - Relatório da Auditoria Cívica elaborado pelo MMFDH: será enviado para o e-mail dos

Professores Orientadores e disponibilizado no Sistema do Estudantes de Atitude. Deverá ser apresentado à
comunidade escolar, seguindo as orientações que serão fornecidas no Sistema.

8.4.5.  A atividade Auditoria Cívica será executada com todos os protocolos de segurança e
prevenção à COVID-19. Professores e alunos deverão seguir as orientações de segurança.

8.4.6. Essa atividade é eliminatória.
8.5. Desafio:
8.5.1. O Desafio é uma atividade que compõe a sistemática de pontuação do Projeto. É relativo

ao planejamento, à execução e à apresentação de resultados do projeto desenvolvido pela escola em uma das
temáticas apresentadas no item 8.5.5, a ser executada pelo Time com participação de toda a comunidade.

8.5.2. As escolas que participarem receberão até 400 (quatrocentos) pontos, conforme itens 9 e
10.4.

8.5.3. O Desafio é uma atividade de execução coletiva, com possibilidade de participação de
todos os interessados.

8.5.4.  As orientações para a escolha do Desafio serão fornecidas na atividade Oficina para
Professores Orientadores.

8.5.5.  Serão considerados “Desafios” os projetos desenvolvidos pela escola, no âmbito do
Projeto Estudantes de Atitude, que abordem um ou mais dos seguintes temas, e transformem a realidade da
escola ou da comunidade:

a) Controle social;
b) Transparência pública
c) Voluntariado;
d) Construção de valores contrários à corrupção;
e) Melhoria do ambiente escolar;
f) Educação fiscal e/ou financeira;
g) Fomento ao fortalecimento de relações de confiança e à disposição ao serviço em prol do

coletivo.
8.5.6. Essa atividade é composta de duas etapas:
a) Planejamento do Desafio: realizado após o recebimento do relatório da Auditoria Cívica; a

definição do escopo/tema e encaminhamento, conforme as orientações e modelo a serem disponibilizados no
Sistema do Estudantes de Atitude;
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b) Execução do Desafio e Entrega dos Resultados: a escola deve executar o planejamento e
apresentar os resultados alcançados, por meio do preenchimento e envio de relatório conforme as orientações e
modelo a serem fornecidos.

8.5.7.  Os resultados poderão ser acompanhados pela Coordenação do Projeto, nacional ou
estadual, e por outros parceiros.

8.5.8. Devem ser priorizados os Desafios que possam ser executados pelos próprios estudantes.
8.5.9. Devem ser priorizados os Desafios que sejam inovadores e sustentáveis.
8.5.10. A atividade Desafio será executada com todos os protocolos de segurança e prevenção à

COVID-19. Professores e alunos deverão seguir as orientações de segurança.
8.5.11.  Essa atividade é eliminatória.
8.6. Tarefa Especial:
8.6.1.  A Tarefa Especial é uma atividade de curta duração que compõe a sistemática de

pontuação do Projeto.
8.6.2. Os detalhes da atividade Tarefa Especial (tema, prazo, etc.) só serão conhecidos no seu

lançamento.
8.6.3.  As escolas que participarem alcançarão até 200 (duzentos) pontos, conforme itens 9 e

10.3.
8.6.4. Na divulgação da Tarefa Especial, será informado o prazo para realização, critérios de

avaliação e forma de envio.
8.6.5. Essa atividade é classificatória.

 

9.            DA PONTUAÇÃO E CRONOGRAMA

 

9.1. A pontuação de cada etapa está apresentada na tabela abaixo.
9.2. Os Professores Orientadores poderão visualizar a pontuação da sua escola na plataforma do

Projeto por intermédio da área exclusiva da escola, após a publicação da nota de cada etapa.
9.3. O cronograma detalhado com as datas de realização de cada atividade será divulgado e ficará

disponível na página oficial do Projeto, no endereço www.estudantesdeatitude.go.gov.br, também será enviado
para o e-mail dos Professores Orientadores.

 

10.          DA AVALIAÇÃO E DO DESEMPATE

 

10.1.  Oficina (até 100 pontos)
10.1.2.A oficina será pontuada em função, da presença ou não, de pelo menos um professor da

escola na data designada.
10.1.3. Os pontos serão integralizados após cadastro do time no sistema.
10.1.4.  O comparecimento na Oficina e o não cadastramento do time na data especificada no

item 7.5 não integraliza os pontos da etapa.
10.2. A Auditoria Cívica (até 300 pontos)
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10.2.1. As fases da Auditoria Cívica equivalem à pontuação máxima de 300 pontos, conforme
descrita no item 9.4.

10.2.2. A nota será concedida na sua integralidade (300 pontos) caso a equipe realize no prazo
adequado a entrega do questionário.

10.2.3.  As escolas serão avaliadas segundo os parâmetros de qualidade e de atendimento de
prazos definidos no Manual do Projeto Estudantes de Atitude.

10.3. Tarefa Especial (até 200 pontos)
10.3.1.  A pontuação será atribuída em função da entrega da Tarefa Especial.
10.3.2.  Para atribuição da nota, é necessário que a escola siga os prazos estipulados, bem como

os parâmetros mínimos de qualidade que serão definidos no Manual do Projeto Estudantes de Atitude.
10.3.3.Os pontos serão integralizados após a comprovação da entrega e conclusão da Tarefa

Especial.
10.4. DESAFIO (até 400 pontos)
10.4.1. O desafio será avaliado segundo critérios grau de execução; capacidade de mudança da

realidade; inovação e criatividade; envolvimento da comunidade e abrangência; qualidade no envio dos
resultados; e qualidade de envio no modelo de plano.

10.5.  DESEMPATE
10.5.1.  Serão considerados para desempate a maior nota da atividade Desafio.
10.5.2.  Caso o empate persista, será considerado para desempate a maior nota nos critérios grau

de execução; capacidade de mudança da realidade; inovação e criatividade; envolvimento da comunidade e
abrangência; qualidade no envio dos resultados; e qualidade de envio no modelo de plano, respectivamente.

 

11.          DO PRÊMIO

 

11.1.  A premiação das escolas e professores obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
11.1.2.  A Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE-GO premiará o total de 10 escolas

participantes e até 9 professores (itens 12.1 e 12.6.1);
11.1.3. O prêmio será concedido às escolas que obtiverem a maior pontuação e a seus respectivos

professores, conforme descrito nas regras do presente regulamento;
11.1.4. Caso haja disponibilidade superveniente de recursos extras, outros prêmios poderão ser

concedidos;
11.1.5. Os recursos para a premiação descrita no regulamento serão oriundos do Grupo de

Despesas 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

 

12.          DA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS E PROFESSORES

 

12.1.  A premiação das unidades escolares ocorrerá de acordo com a tabela abaixo:
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12.2. Para o recebimento do prêmio, os Conselhos Escolares deverão comprovar sua
regularidade fiscal apresentando os documentos que serão requeridos pela Coordenação Estadual do Projeto até
a data a ser divulgada aos premiados.

12.3.Os valores serão depositados na conta dos Conselhos Escolares de cada uma das
vencedoras.

12.4. Serão premiados os professores cadastrados na plataforma, pela escola, como Professores
Orientadores do Time das 3 (três) primeiras escolas no ranking, conforme a tabela a seguir:

12.5. A premiação será realizada até o mês de fevereiro de 2022.
 

13.        DA INSTÂNCIA RECURSAL

 

13.1. 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 Estadual do Projeto, na área
exclusiva da escola, na plataforma do Projeto, no prazo de até 2(dois) dias úteis, a partir da divulgação da nota
de cada atividade.

13.2. O recurso da atividade será avaliado, em instância única, pela Coordenação Estadual do
Projeto Estudantes de Atitude.

13.3 Todo recurso interposto receberá resposta contendo a justificativa do parecer, no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis.

 

14.          DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14.1.  Caberá à Coordenação Estadual do Projeto solucionar quaisquer casos omissos deste
Regulamento.

14.2. As escolas, mediante a confirmação prévia, poderão receber a visita da equipe da
Coordenação Estadual da Controladoria Geral do Estado que realizará o registro das atividades previstas no
Regulamento.

14.3.  A organização do Projeto poderá divulgar os projetos, os relatórios, as atividades
desenvolvidas, os melhores resultados alcançados e outras informações fornecidas pelas escolas durante a
execução do Projeto e após a sua realização.

14.4. Notícias sobre a participação das escolas serão publicadas na página do projeto, nas redes
sociais da CGE-GO e entidades parceiras. Será formalizado um canal de comunicação preferencial com os
órgãos e entidades parceiras.

14.5.  As escolas deverão solicitar aos pais e responsáveis dos estudantes, participantes do
Projeto, autorização de uso de imagem dos seus filhos, utilizando o modelo de Termo de Autorização de Uso de
Imagem a ser disponibilizado na Plataforma e enviado para o e-mail dos Professores Orientadores.

14.6. A escola é a responsável pela imagem dos estudantes, professores e outros que apareçam
nas fotos e vídeos enviados pela escola para o Projeto.

14.7.  A comunicação oficial será enviada aos Professores Orientadores (pelo e-mail
estudantesdeatitude@goias.gov.br e pelo aplicativo de mensagens instantâneas Telegram) e as informações
publicadas na página oficial do Projeto (www.estudantesdeatitude.go.gov.br).

14.8. No Sistema do Estudantes de Atitude estarão disponíveis: o regulamento, as orientações, as
formas de envio de cada etapa, o cronograma e todos os materiais necessários para a boa participação.

14.9. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas por intermédio dos contatos da Coordenação
Estadual do Projeto.

14.10. A solenidade de premiação está prevista para o mês de dezembro de 2021, em data e local
a serem definidos pela Coordenação Estadual.

14.11.  Em caso de desistência de participação, a escola deverá informar, formalmente, a
Coordenação Estadual do Projeto sobre a desistência e seus motivos.

14.12. A participação no Projeto Estudantes de Atitude Edição 2021 implica a aceitação de todos
os termos constantes neste Regulamento e demais orientações dele decorrentes.

14.13.  Durante a execução das atividades, serão utilizadas plataformas, aplicativos e mídias
sociais para execução, envio e interação com a Coordenação Estadual do Projeto.

14.14. A Coordenação Estadual poderá ampliar os prazos para a entrega das atividades, caso
necessário, desde que comunicado 2 (dois) dias úteis antes do término da atividade.

14.15. A Coordenação fornecerá todas as informações e capacitação para uso das plataformas,
aplicativos e mídias sociais.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000023607314 e o código CRC E98E2D51.

 

GERÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL 
RUA 82 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 3º ANDAR - Bairro SETOR SUL -

GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .
 

Referência: Processo nº 202111867001411 SEI 000023607314


