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6. A PREMIAÇÃO
A cerimônia pública de premiação será realizada
no dia 19 de setembro de 2016, em Sessão
Solene, na Câmara Municipal de São Paulo.
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os projetos serão julgados segundo os seguintes
3.1 Promoção de aprendizagens diversificadas
;

critérios:

3.2 Participação da comunidade;
3.3 Efeito multiplicador;
3.4 Inovação e criatividade;

3.5 Alinhamento aos princípios de Paulo Freir
e;

3.6 Forma e conteúdo do projeto.

4. JULGAMENTO
4.1 A Comissão Julgadora será composta por representantes
indicados pelas entidades definidas na Resolução nº 3/98, da
Câmara Municipal de São Paulo, a saber: Secretaria Municipal
da Educação; Conselho Municipal de Educação; Sindicato dos
Profissionais de Educação no Ensino Municipal de São Paulo
– SINPEEM; Instituto Paulo Freire; Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais – ABONG; União Municipal
dos Estudantes Secundaristas – UMES; Comissão Permanente de
Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo.
4.2 A Comissão Julgadora definirá sua dinâmica de funcionamento
para a leitura e análise dos projetos.
4.3 Questões não pontuadas neste regulamento serão analisadas
e resolvidas pela Comissão Julgadora, que é soberana. Contra
suas decisões não caberão recursos.

