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WEBINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS EM TEMPOS DE AULAS REMOTAS 

 
REGULAMENTO: 

 

1 Do Webinário 
 

1.1 WEBNÁRIO DE BOAS PRÁTICAS EM TEMPOS DE AULAS REMOTAS é uma 

iniciativa para conectar, fomentar e disseminar a ação dos docentes da rede de ensino 

estadual de Diadema. A ideia é reconhecer e valorizar os profissionais da educação, assim 

como colaborar para que suas práticas pedagógicas cheguem mais longe e façam cada 

vez mais diferença na aprendizagem dos alunos. 

  

2 Objetivo: 
 

2.1 Promover encontros que visem o compartilhamento das práticas pedagógicas 
exitosas e/ou inovadoras realizadas pelos docentes em projetos ou aulas remotas. 

 
3 Da Participação: 

 
3.1 Os docentes realizarão sua apresentação durante as Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPC) da Diretoria de Ensino de Diadema.  Terão que contar com 

algum material de apoio - ppt., vídeo, imagem, música ou outra mídia - que evidencie sua 

prática.  

3.2  O Webinário durará 90 minutos, e cada professor terá dentro de 30 a 35 min para 

realizar sua apresentação, seguida de roda de conversa com os demais 

participantes da ATPC. 

 

4 Das Inscrição: 

 
4.1 A inscrição se dará pelo preenchimento do Formulário Google de chamada para 

participação do Webinário. (https://forms.gle/wNhBXywwSzRLXnHy7) 
4.2 No ato da inscrição deverão ser enviados: 

1. Vídeo produzido pelo professor com breve relato de sua prática contanto o tema da 
ação, o objetivo, o desenvolvimento e impacto na aprendizagem. (Duração máxima de 
3min) 
2. Evidência da ação (fotos, vídeos, áudio ou outra mídia) 

4.3 Poderão participar professores de todas componentes curriculares dos segmentos 
Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio; professores da modalidade Educação de 
Jovens e Adultos e professores da modalidade de Atendimento Educacional 
Especializado das 57 unidades escolares estaduais de Diadema. 

4.4 A inscrição será realizada pela equipe gestora ou coordenação pedagógica, sendo 
estes responsáveis por realizar a seleção interna das práticas e inscrevê-las de 
acordo com o número de vagas por unidade escolar.   

4.5 Cada Unidade Escolar dos segmentos Anos Finais e Ensino Médio poderá inscrever 
até 3 práticas exitosas, preferivelmente, em diferentes categorias.  

4.6 Cada unidade escolar do segmento Anos Iniciais poderá inscrever até 2 práticas 
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exitosas, preferivelmente, em categorias distintas. 

 
5 Das categorias  

 

5.1  Ficam estabelecidas as seguintes categorias para inscrição das Unidades Escolares 
com os segmentos dos Anos Finais e Médio: 

- Prática docente na Educação de Jovens e Adultos; 

- Prática docente no Atendimento Educacional Especializado: 

- Prática docente na área do conhecimento – Ciências humanas e sociais aplicadas; 

- Prática docente na área do conhecimento – Ciências da natureza e suas tecnologias 
e Matemática; 

- Prática docente na área do conhecimento – Códigos e Linguagens e suas 
tecnologias; 

- Prática docente nos componentes do INOVA (Projeto de vida, Eletivas e 
Tecnologia) 

 

    5.2  Ficam estabelecidas as seguintes categorias para inscrição das Unidades Escolares 
com os segmentos dos Anos Iniciais: 

- Prática docente no Atendimento Educacional Especializado; 

- Prática docente com o projeto EMAI; 

- Prática docente com o programa Ler e Escrever; 

- Prática docente nos componentes de Arte e Educação Física. 

  
6 Dos critérios de seleção: 

 

6.1 Os critérios estabelecidos para todas as modalidades serão: estratégias no ensino não 
presencial, o envolvimento dos estudantes e/ou uso de metodologias ativas, a 
criatividade, o impacto na aprendizagem, o estímulo e a replicabilidade.  

 
7 Da seleção: 

 
7.1 Os selecionados para apresentação na primeira edição serão informados por e-

mail e/ou telefone celular. Os demais inscritos comporão um banco de práticas para as 

demais edições.  

 

8 Do Cronograma: 
 
 

Preenchimento Formulário Google (INSCRIÇÃO) 15/07/2020 a 24/07/2020 

Seleção 27/07/2020 a 01/08/2020 

Apresentação no Webinário 10/08/2020 a 14/08/2020 

 
9 Disposições finais: 

 

O ato de inscrição implica na concordância com todos os termos deste 

regulamento. 
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