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       RELATÓRIO ESCOLA 
 
Escola: _____________________________________________________________________________ 
 
Município/Distrito: ______________________________________________________  Estado: _______ 
 
 
1. PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA  
 
A escola participou do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente em 2018?  (  ) Sim (  ) Não 
 
A escola incluiu em sua grade curricular o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente? (  ) Sim (  ) Não 
 

 
1.1. Participação de professores 

 

 Nº 

Total de professores da escola (Ensino Fundamental)  

Professores participantes  

Professores que participaram da formação presencial  

 
 
1.2. Participação de alunos 
 

 
Nº total de alunos 

da escola 

Nº de alunos 
participantes 
diretamente* 

Nº de alunos 
participantes 

indiretamente* 

1º ano    

2º ano    

3º ano    

4º ano    

5º ano    

6º ano    

7º ano    

8º ano    

9º ano    

Total    

* Participantes diretos: alunos que participaram da execução dos projetos junto aos professores. 

* Participantes indiretos: alunos que tiveram contato com os projetos, mas não integraram a equipe autora.  
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2. TRABALHOS 
 
Nº total de projetos elaborados na escola para o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2018: _______ 
 
A escola adotou algum critério para a seleção dos projetos diferente dos que constam no regulamento? 
Qual(is)? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Houve uma mostra dos projetos (ou evento similar) para exposição dos trabalhos? (  ) Sim (  ) Não 
 

 

3. AVALIAÇÃO 
 
3.1. Sobre o tema 
 

Qual a opinião da escola sobre o tema do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2018?  
 
(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim  

 
Sugira 03 (três) temas que gostaria que fossem abordados nos próximos anos. Recomendamos que a 
frase temática seja iniciada da seguinte forma: 

 

1º Meio ambiente e ciência: xxxxxxx 
 

2º  
 

3º  
 

 
 

3.2. Sobre os materiais 
 

Qual a avaliação sobre os materiais do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2018?  
 

Material Ótimo Bom Regular Ruim 

Manual do Educador     

Material do aluno - 1º ao 3º ano     

Material do aluno - 4º e 5º anos     

Material do aluno - 6º ao 9º ano     

Site*     

* www.arcelormittalciencias.net/premio2018  
 
Sugestões de melhorias em relação aos materiais:  
 
___________________________________________________________________________________ 
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3.3. Sobre o formato 
 
Qual a opinião da escola sobre o trabalho por projeto proposto pelo Prêmio ArcelorMittal de Meio 
Ambiente?  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

3.4. Sobre a premiação 
 

Quais prêmios a escola gostaria de sugerir para os professores?  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

E para os alunos?  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

3.5. Avaliação geral 
 
Qual é a avaliação geral do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2018? 
 
(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim  
 
Espaço para comentários e sugestões (se necessário, utilize o verso): 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Diretor(a):  

Assinatura 
 
 

 

  
 
___________________________, ____  de ________________________de 2018. 


