
COMUNICADO – PPDEFRA 01   
 
   
Franca, SP, 22 de maio de 2017. 
 
 
Ilmo Sr. Diretor,    
 

 

A Diretoria de Ensino de Franca instituiu, a partir do ao de 2017, o Prêmio 

PROFESSORES DA DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA, com o objetivo de reconhecer, 

premiar e replicar práticas exitosas em sala de aula, com base nas premissas do  Prêmio 

Professores do Brasil do  Governo Federal, e ao mesmo tempo como uma das etapas da 

seleção dos trabalhos a serem encaminhados a SP. 

Esse prêmio visa identificar as boas práticas, devidamente registradas e as 

evidências de seu sucesso na aprendizagem, e replicá-las, com objetivo de cada vez mais 

proporcionar uma educação de qualidade. 

Embora o reconhecimento e a replicabilidade dessas práticas já sejam, um grande 

valia para toda a nossa sociedade, é justo que o autor do projeto seja agraciado com um 

prêmio efetivo, material, simbolizando o agradecimento ao trabalho realizado. 

Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro   lugar de cada um dos  seguintes 

itens: 

I-Ensino fundamental anos iniciais:  

• Alfabetização 

• Anos finais 

II-Ensino fundamental anos finais 

• Área de Ciências da natureza 

• Área de Linguagens de códigos 

• Área de Humanas 

• Matemática 

III- Ensino Médio 

• Área de Ciências da natureza 

• Área de Linguagens de códigos 

• Área de Humanas 

• Matemática 
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O processo inicia-se em junho e prossegue até final de setembro, quando, em 

cerimônia solene,   serão entregues os prêmios .  

 

Consideramos de alta relevância a participação das escolas nesse projeto, não só 

com o propósito de que a mesma conheça sua real situação, como também porque  

entende que há muito o que ser compartilhado. Solicitamos à equipe gestora, 

especialmente o coordenador, que auxilie os professores no preenchimento das 

planilhas., no link  

https://docs.google.com/forms/d/12u9oZr8syGbOD_SUqmT0DnNW70D0gWaNJ7k30qgby

XE/edit?usp=sharing 

  

  

Aproveitamos para informar que os professores aguardar para  efetivar a inscrição no 

Prêmio Professores do Brasil, antes de passar por essa etapa do Prêmio na Diretoria de 

Ensino, uma vez serem necessárias as orientações antes, com o objetivo de evitar enganos 

no seu preenchimento, levando à desclassificação automática no concurso. 

 

Para auxilia-los nessa participação, orientando-os e apoiando-os, há uma equipe a sua 

disposição, conforme relacionado abaixo. 

 

PCNPs  Humanas  – Fernanda/Linguagens e Códigos  – Susan/Matemática – Kátia/ CC da 

Natureza – Leonardo Giolo -/ Anos Iniciais – Sabrina  

 

Supervisora Responsável – Isabel 

 

Segue anexo o Regulamento do Projeto 

 

 

   

 

 
 

_______________________________ 

Maria Luiza Franco Nery Machado 
RG 12.835.877-4 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 



 


