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COMUNICADO  
  

Senhores Gestores, bom dia! 
 
Seguem informações importantes sobre o Projeto Reconhecer  e Projeto Histórias 

Inspiradoras, para ciência e ampla divulgação.  

  
  

PROJETO HISTÓRIAS INSPIRADORAS 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com o objetivo de valorizar e 
reconhecer protagonismo de pessoas que se destacam por meio de ações voluntárias 
em benefício da Comunidade Escolar e da Educação do Estado de São Paulo institui 
o Projeto Histórias Inspiradoras da Educação de São Paulo. Desta forma, 
contamos com a sua importante parceria para identificar entre a sua Comunidade 
Escolar até 05 (cinco) narrativas de histórias inspiradoras, que fazem a diferença no 
dia a dia da comunidade escolar e em seu entorno, ações estas que possam inspirar o 
protagonismo e o engajamento de outras pessoas. Serão selecionadas até 05 
narrativas por DE. 

Essas narrativas podem ser de pessoas da comunidade; comércio, estudantes, 
professores, pais, agente de organização escolar, merendeiras, Diretores etc. As 
narrativas deverão ser realizadas conforme modelo em anexo, salva em PDF e 
encaminhadas por meio do formulário: https://forms.gle/2DHHYgvYcGTQsSbi9 até 
dia 02/10/2021.  

  
  
PROJETO RECONHECER  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo institui o PROJETO 
RECONHECER com o objetivo de valorizar e reconhecer as diferentes práticas, 

https://forms.gle/2DHHYgvYcGTQsSbi9


realizadas pelos educadores da rede estadual paulista, que procuraram promover 
impacto positivo na educação.  É público-alvo da ação profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo. 

Para participar os profissionais deverão preencher o Anexo I e Anexo II (relato de 
prática e termo de cessão devidamente assinados) e enviar por e-mail para a Diretoria 
de Ensino. 

Para a etapa de seleção dos relatos de práticas, serão constituída 16 Comissões de 
Avaliação, sendo uma por polo. Cada Comissão de Avaliação deverá ser constituída 
por pelo menos um representante das Diretorias de Ensino jurisdicionadas. O número 
total de membros da comissão será definido pelo Dirigente de Ensino do Polo. 

A comissão de avaliação é responsável pela divulgação, orientação, seleção e 
avaliação dos relatos correspondentes às Diretorias de Ensino do seu polo, bem como 
a comunicação com as escolas de sua jurisdição.  

Também cabe à comissão o envio das práticas selecionadas por meio do formulário 
disponibilizado em https://forms.gle/rHHZJtzjCqFWP6DNA, enviar para a SEDUC 
até 05/10/2021, assim como o envio: 

  Ata do processo de análise e seleção dos educadores 
  Relato de prática dos educadores selecionados 
  Termo de cessão devidamente preenchido e assinado pelo educador  

Mais detalhes no regulamento em anexo. Não deixem de conferir.   

  
Agradecemos à todas as escolas pela parceria e colaboração.  

Dúvidas e esclarecimentos através do e-mail 
premioseconcursoscre@educacao.sp.gov.br. Informamos ainda que o regulamento do 
Projeto Reconhecer será disponibilizado na 
página  http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7484.  
 
Atenciosamente,  

    

 
Haroldo Ramos Teixeira 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
GABINETE DO DIRIGENTE 
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