Programa Integração AABB Comunidade
Concurso Agenda AABB Comunidade 2020
Anexo 3 – Projeto de Oficina
Instruções
1. Os projetos deverão ser elaborados pela equipe de educadores da AABB (coordenador
pedagógico e educadores).
2. A equipe vencedora receberá até 10 Kits FENABB (mochila, necessaire, camiseta, caneta e
chaveiro) para serem distribuídos entre coordenador pedagógico e educadores cadastrados no
SIGA. Por exemplo: se a AABB tem 1 coordenador pedagógico + 4 educadores, receberá 5
kits; se tem 1 coordenador pedagógico + 12 educadores, receberá 10 kits.
3. Ao inscrever os projetos, os seus autores cedem, sem ônus, os respectivos direitos de uso à
FENABB e FBB.
4. Os trabalhos devem ser produzidos em formato Word, fonte Arial 12.
4.1. Salve o Anexo 3 – Projeto de Oficina – Página 2.
4.2. Edite o documento, criando quantas linhas forem necessárias para os tópicos de 4 a 8.
4.3. Envie o projeto conforme item 5, abaixo.
5. Os projetos devem ser enviados por e-mail, a partir do endereço institucional do coordenador
pedagógico, até 23:59 de 14 de junho de 2019.
6. Os projetos de oficina que não estiverem de acordo com as instruções acima, serão
desclassificados.
7. O resultado será divulgado até 24 de junho de 2019, por meio do site do Programa.

Critérios de seleção
1. Os projetos serão avaliados pela equipe AABB Comunidade da Gesec/FENABB com base nos
seguintes critérios e respectivas pontuações:
Critério
Pontuação
Aderência aos princípios do Programa
10
Aderência ao Tema da Agenda
10
Aderência aos objetivos geral e específicos
10
Criatividade
20
Clareza nas descrições das atividades (passo a passo)
20
Respeito as normas ortográficas e gramaticais
10
Facilidade de realização da oficina
20
Total
100
2. Havendo empate, o critério de desempate será a pontuação obtida no quesito Criatividade.

Seleção
Preenchimento à cargo da equipe AABB Comunidade da FENABB/Gesec

Critério
Pontuação
Aderência aos princípios do Programa
Aderência ao Tema da Agenda
Aderência aos objetivos geral e específicos
Criatividade
Clareza nas descrições das atividades (passo a passo)
Respeito as normas ortográficas e gramaticais
Facilidade de realização da oficina
Total

