
 

 

Prêmio ArcelorMittal  de Meio Ambiente 2013  –  O Futuro que Queremos Depende das Atitudes que 
Tomamos Hoje 

1

 

 

 

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 

Categoria: Projeto Escola 

Modelo Padrão para a Inscrição do Projeto da Unidade Escolar 

(FOLHA DE ROSTO DO PROJETO) 

 
 Apresentação da Escola: 

� Escola:____________________________________________________________ 

� Endereço:__________________________________________________________ 

� Município/Distrito:_______________________________Estado:_______           

CEP:_____________                   

� Telefone(s): ___________________________________ FAX: _________________ 

� E-mail:___________________________________________________ 

� Diretor (a):____________________________________________________ 

� Professores representantes e área de atuação: 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Diretor (a):  _____________________________________       

Professor(a)/ coordenador(a): __________________________________________ 

            

_________________________, _____ de_________________ de 2013 

 
Local e data 
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ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:  

I. MOBILIZAÇÃO:  

Como a escola mobilizou suas coordenações, professores, alunos e funcionários para conquistar o 

interesse e o apoio, integrar e comprometer TODA a escola no desenvolvimento do projeto? 

Como a família foi mobilizada para, também, participar do projeto? 

A escola fez um planejamento para esta mobilização? Quem participou deste planejamento? 

 

II. DIAGNÓSTICO: 

Como foi feito o diagnóstico para a identificação das necessidades locais (escola, família e comunidade) 

que pudessem ser atendidas com um projeto desta natureza? Como esse diagnóstico identificou o perfil 

dos participantes (talento, trabalho e tempo para o projeto)?  

 

III. PROJETO:  

Diante das necessidades levantadas qual foi a estratégia que a escola criou coletivamente para atendê-

las, ou seja, qual foi o projeto proposto pela escola? 

Como foram planejadas as ações para o desenvolvimento do trabalho na escola? 

a) Introdução 

b) Justificativa: porque fazer 

c) Público alvo: a quem se destina 

d) Grupo de trabalho: quem está disposto 

e) Objetivo Geral: É único e expressa o que fazer para alcançar resultados 

f) Objetivos específicos  (Mais de um, expressando ações detalhadas que se pretende realizar 

para alcançar o objetivo geral) 

g) Resultados esperados: o que se espera com o projeto 

h) Metodologia / Plano de ação: como fazer 

i) Cronograma: tempo de cada fase 

j) Recursos: humanos, materiais, financeiros e possíveis parceiros 

Não se esqueçam de que durante a elaboração do projeto a escola PRECISA também pensar na forma 

como pretende acompanhar e avaliar o projeto durante e depois de sua realização. 

 

IV. AVALIAÇÃO: 

1. Descreva resumidamente as ações realizadas.  

2. Quais as maiores dificuldades encontradas?  

3. Como essas dificuldades foram solucionadas?  
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4. Os objetivos e resultados alcançados pelo projeto corresponderam ao que foi planejado pela 

escola? Atenderam (se para os objetivos e resultados) ou Atendeu (se para Escola) ao objetivo do 

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente? 

5. Da forma como o prêmio foi realizado, ele pode ser incluído no projeto pedagógico da escola e 

fazer parte do seu conteúdo programático em coerência com os Parâmetros Curriculares Nacionais? 

 

V. REGISTROS: 

1. Que tipo de registro foi realizado para divulgação, ampliação, análise e revisão do trabalho? 

* Solicitamos que responda a pergunta, sendo desejável o uso de ilustrações, fotos legendadas ou 

esquemas que demonstram a organização das etapas do projeto. Todas as formas de registro serão 

bem-vindas, porém, pedimos o cuidado de não reduzir o trabalho a fotos, ilustrações ou recursos 

que possam “pesar” o trabalho tirando o foco da proposta em si. Lembre-se, também, que o trabalho 

será enviado à banca examinadora, portanto, será deslocado por malote ou outro meio o que poderá 

ser dificultado pelo volume e forma de envio. Queremos ter condições de cuidar bem do material 

enviado sem riscos de comprometê-lo.  

 2. Comente sobre os resultados alcançados.   

 3. Houve sugestões para a continuidade do trabalho na escola? Quais? Descreva-as 

detalhadamente. 

 

VI. RECONHECIMENTO: 

1. Escolha alguns depoimentos nominais (envolvendo professores, funcionários, alunos ou pais) 

relatando a importância do desenvolvimento do trabalho na escola. 

 

VII. DURAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA: 

 

Início ____/____/ 2013            Término ____/____/ 2013. 

 

Diretor (a):  Professor(a)/ coordenador(a)  

Assinatura  Assinatura 

            

__________________________________________________ 

Local e data   

 


