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 Edital de Experiências Inovadoras para o Ensino Médio 2020 

 

 

1. O EDITAL   

 

 O Upaon Educacional lança o Edital de Experiências Inovadoras para 

o Ensino Médio 2020. A iniciativa instiga a adoção de práticas multidisciplinares 

aplicadas aos adolescentes, com as mais diversas técnicas e demais áreas 

especializadas, capazes de agregar mais valores aos conteúdos da Educação 

Básica e gerar aquisição de novas técnicas específicas, comumente vivenciadas 

no mercado de trabalho. A 1ª edição selecionará profissionais com propostas de 

temáticas e metodologias diferenciadas da formação geral já adotada pela 

escola. 

 O objetivo da iniciativa é fomentar, apoiar e disseminar a cultura 

“hands on”, por meio de ambientes colaborativos e criativos de aprendizagem, 

que sejam eficazes para a construção de soluções diante dos desafios e 

obstáculos que serão encontrados pelos alunos ao entrarem no mundo 

acadêmico e profissional. 

  De acordo com a diretora do Grupo Upaon Educacional, a Professora 

Elsa Balluz, é imprescindível que o espaço escolar seja criativo, colaborativo e 

ativo, sendo uma oportunidade para os professores e facilitadores usufruírem de 

diferentes estratégias e ferramentas que consolidem a aprendizagem pela 

prática, pela interação entre os pares tendo em vista o desenvolvimento de 

competências. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR? 

 

 Professores da Educação Básica e do Ensino Superior, profissionais 

especializados em outras áreas com notório saber, empreendedores, estudantes 

do Ensino Superior com mais de 80% do curso concluído, bem como empresas, 

organizações da sociedade civil, cujos representantes atuem no campo da 

educação, logística, tecnologia, dentre outros. 

 

 



 

3. INTRODUÇÃO   

 

 O Upaon Educacional lança este Edital para captar talentos que 

apresentem experiências práticas inovadoras para a sala de aula de maneira 

multidisciplinar, com a parceria técnica da ANTONIO & GENILSON – consultoria 

e treinamentos. Com isso, o Upaon objetiva atrair experiências capazes de 

implementar a oferta de atividades para a etapa do Ensino Médio da Escola, em 

consonância com os novos paradigmas educacionais. 

 Ao se considerar a atual conjuntura do mercado de trabalho, bem 

como as características específicas dos adolescentes, seus modos de vida, 

expectativas, orientações e, sobretudo, o vasto acesso à informação e aos 

diversos conhecimentos, uma questão vem à tona: a escola atual oferece 

práticas que desenvolvam os alunos de maneira integral para adentrarem ao 

meio acadêmico e, posteriormente, no mercado onde desejam atuar? 

 Diante do exposto, percebe-se a necessidade de proporcionar 

experiências inovadoras que desenvolvam competências básicas por meio do 

“aprender fazendo”, considerada um meio mais efetivo para aquisição 

significativa de conhecimento. 

  Desse modo, faz-se necessário o destaque para novas propostas de 

ensino e aprendizagem caracterizadas pela reinvenção do cotidiano escolar, 

cujo objetivo principal é viabilizar espaços para cursos, por meio de oficinas e 

aprendizagem colaborativa focadas na interação para que os alunos, juntos, 

construam soluções para os desafios propostos e, assim, experimentem técnicas 

variadas capazes de gerar novas habilidades e aprimoramento das suas 

atitudes. 

 Por entender que os processos de inovação na educação demandam 

uma organização coletiva, o Upaon Educacional convida a todos os interessados 

para criar e apresentar suas propostas de práticas inovadoras.  

O Grupo Upaon-Açu compreende as escolas e segmentos da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio, além das 

modalidades extracurriculares. 



Pertence à rede particular de ensino regular e há 37  anos vem 

cumprindo sua missão educativa: formar cidadãos conscientes, solidários e 

preparados para terem uma vida produtiva e participativa na sociedade. 

A Escola fundamenta-se nos princípios da Educação Montessoriana, 

proporcionando aos alunos não só os conhecimentos necessários para o seu 

desenvolvimento acadêmico, mas também, prima por compartilhar ideias, 

valores e princípios, com o propósito de formar pessoas capazes de pensar e 

intervir de forma crítica e consciente na realidade. 

Devido à especificidade da língua portuguesa, neste Edital são adotados 

os termos no gênero masculino para facilitar a leitura. Assim, embora alguns 

termos sejam escritos no masculino, eles se referem igualmente ao gênero 

feminino.  

 

4. POR QUE UM EDITAL DE PRÁTICAS INOVADORAS PARA O ENSINO 

MÉDIO?  

 

 Neste Edital o panorama complexo dos processos de implementação 

do novo Ensino Médio tem como normativa técnica a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, que propõe o desenvolvimento de competências gerais para 

toda a Educação Básica, bem como a inserção de Itinerários Formativos, que se 

dá por um conjunto de situações e atividades educativas em que os estudantes 

escolham, conforme seus interesses, uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou 

Formação Técnica e Profissional. Esta nova modalidade eletiva obedece aos 

quatro eixos estruturantes dispostos no documento “Referenciais Curriculares 

para a elaboração de Itinerários”, a saber: Investigação Científica, Processos 

Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. 

 Nessa perspectiva, o presente Edital tem por objetivo selecionar 

propostas inovadoras de experiências práticas a serem aplicadas para os alunos 

do Ensino Médio em formato de cursos, cujas metodologias privilegiem a 

interação entre os facilitadores e seus alunos e promovam a participação ativa 

dos atores envolvidos. 

 

5.  EIXOS ESTRUTURANTES  

  



 A Escola Upaon-Açu, baseada nos Referenciais curriculares 

supracitados, pretende alcançar nos alunos, por meio dos eixos estruturantes, 

as habilidades associadas às competências Gerais da BNCC, distribuídas em 

cada área do conhecimento. 

 Assim, as propostas de atividades que se submeterem a este Edital 

devem estar enquadradas e atender aos indicadores descritos no quadro abaixo 

(Quadro 1), relacionando-os entre si: 

EIXO 

ESTRUTURANTE 

Área de 

Linguagens 

e suas 

Tecnologias 

Área de 

Matemática e 

suas 

Tecnologias 

Área de 

Ciências da 

Natureza e 

suas 

Tecnologias 

Área de 

Ciências 

Humanas 

e Sociais 

Aplicadas 

Formação 

Técnica e 

Profissional 

Investigação 

Científica 

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO: 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 

utilizando o apoio de tecnologias digitais. . (EMIFCG02) Posicionar-se 

com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, 

fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por 

meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, 

sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, 

justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. . 

(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de 

investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas 

diversos. 

Processos 

Criativos 

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO: 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, 

artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que 

ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. . 

(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando 

e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática. 

(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por 

meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e 

digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem os 

interlocutores pretendidos. 

Mediação e 

Intervenção 

Sociocultural 

HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO 

SOCIOCULTURAL: (EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões 

sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando 

valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de 

decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.  

(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o 



sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para 

promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, 

o combate ao preconceito e a valorização da diversidade. . (EMIFCG09) 

Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de 

solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, 

regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização 

de ações e projetos voltados ao bem comum. 

Empreendedorismo 

HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, 

EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA: (EMIFCG10). 

Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança 

para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, 

agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações 

de estresse, frustração, fracasso e adversidade. (EMIFCG11). Utilizar 

estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para 

estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e 

recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, 

persistência e efetividade. (EMIFCG12). Refletir continuamente sobre 

seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, 

identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao 

mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação 

à sua vida pessoal, profissional e cidadã. 

Quadro 1: Referenciais para a elaboração dos Itinerários formativos (Diário Oficial, Seção 1 - ISSN 1677-7042 Seção 1 

- Nº 66, sexta-feira, 5 de abril de 2019ISSN 1677-7042) 

 

 Os projetos deverão estar inscritos no cruzamento dos dois itens 

abaixo:  

ÁREAS DE CONHECIMENTO: Área de Linguagens e suas Tecnologias; Área 

de Matemática e suas Tecnologias; Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Formação Técnica 

e Profissional e 

EIXOS: Investigação científica, Processos criativos, mediação e intervenção 

sociocultural e empreendedorismo, encorajando práticas com diferentes 

arquiteturas, alicerçadas na aplicabilidade dos conhecimentos técnicos e 

científicos.  

 Assim, na elaboração dessas práticas, o candidato deverá: 

1. Localizar em sua proposta uma ou mais áreas de conhecimento e eixos 

estruturantes para, a partir dessa definição, eleger um ou mais subtemas 

(título que represente a existência da sua prática e que este seja utilizado 

nas divulgações da escola); 



2. Espaços da ação educativa: Os espaços se referem à diversidade de 

possibilidades estruturais físicas e instrumentais para a ação educativa num 

determinado nível ou dimensão, que a organização escolar seja capaz de 

oferecer com segurança. Dessa forma, trata-se de apresentar propostas 

que articulem tanto os aspectos metodológicos, bem como definição de 

espaços onde podem ser praticadas as atividades, bem como os recursos 

necessários para tal. 

 

6. DURAÇÃO E FINANCIAMENTO  

 

 Os projetos alocados nas áreas do conhecimento e eixos 

estruturantes, destacados anteriormente, devem ser executados 

obrigatoriamente no período de 02 (dois) meses, considerando carga horária 

mínima de 20 horas/aula, sendo cada encontro com duração de 2h/aulas 

presenciais no turno vespertino, uma vez por semana e estudos 

complementares.  

 A viabilidade da proposta ficará a cargo da avaliação do comitê gestor 

da escola, considerando o valor de hora/aula já praticado no segmento e o 

investimento necessário para a aquisição dos recursos demandados. Após a 

aprovação a atividade ficará, ainda, sujeita a formação de turmas, sendo o 

mínimo de 20 e máximo de 30 alunos inscritos por turma. 

 

7. ESTRUTURA DA PROPOSTA  

 

 As propostas de práticas inovadoras deverão ser encaminhadas 

respeitando a seguinte estrutura:  

▪ Dados do candidato: Nome, CPF, Data de nascimento, telefone, e-mail, 

formação acadêmica, área de atuação, tempo de experiência; 

▪ Áreas do conhecimento: Área de Linguagens e suas Tecnologias; Área de 

Matemática e suas Tecnologias; Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;  

▪ Eixos estruturantes: Investigação científica, Processos criativos, mediação e 

intervenção sociocultural e empreendedorismo; 

▪ Título temático da proposta; 

▪ Resumo/Ementa; 



▪ Palavras-chave; 

▪ Justificativa da proposta; 

▪ Local sugerido para a ação educativa (tipo de espaço necessário);  

▪ Descrição de recursos; 

▪ Competências técnicas a serem desenvolvidas nos alunos;  

▪ Competências comportamentais a serem desenvolvidas nos alunos; 

▪ Aspectos teóricos que serão contemplados – conteúdo programático;  

▪ Metodologia a ser adotada para a execução das atividades; 

▪ Resultados esperados pela execução das atividades; 

▪ Orçamento detalhado (deverá ser enviado quando solicitado pela comissão 

organizadora); 

▪ Outras informações julgadas pertinentes para o entendimento da proposta. 

 

 

 

9. SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE INOVAÇÃO  

  

 A Proposta deverá ser inscrita, exclusivamente via internet, utilizando-

-se do sistema on-line de submissão de projetos do Upaon, disponível no 

endereço www.upaon.com.br. 

  O horário limite para submissão da proposta será até às 23h59min 

(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 16 de 

dezembro de 2019.  

 Não será recebido projeto por qualquer outro meio, tampouco após o 

prazo final de recebimento estabelecido neste Edital. 

 A inscrição da proposta deverá ser realizada por um único 

proponente, facilitador. 

 Serão aceitas até duas propostas por proponente.  

 Para efetivar a inscrição, deverão ser anexados, obrigatoriamente, os 

seguintes documentos: 

▪ Currículo atualizado do proponente, preferencialmente currículo lattes;  

▪ Diploma de formação acadêmica ou declaração de status do proponente;  

 Após o envio, será gerado um protocolo eletrônico da proposta 

submetida, o qual servirá como comprovante da inscrição. 



 Em momento algum, poderá a escola ou a Consultoria serem 

responsabilizados por inscrições atrasadas, enviadas erroneamente, 

incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas.  

 Fica a cargo da organização deste edital decidir pela prorrogação ou 

não do período de inscrição. 

 

10.  ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

 Análise técnica pela Comissão de Avaliadores, para verificar a proposta e 

sua adequação do projeto; 

 Análise de documentação enviada; 

 Análise de material multimídia compartilhado; 

 Análise de aula prática e planejamento; 

 Entrevista. 

 

11. PROCESSO DE SELEÇÃO  

  

 Na seleção das propostas de práticas inovadoras serão estabelecidas 

as seguintes etapas:  

Etapa I – Análise técnica pela Comissão de Avaliadores. 

Terá caráter eliminatório, com a finalidade de verificar os seguintes 

aspectos: 

a) A adequação das propostas às especificações e às condições estabelecidas 

neste Edital, sendo critério de eliminação a não aderência à temática das áreas 

de Conhecimento e Eixos estruturantes; 

 b) O envio dos itens e documentação solicitados. 

 

Etapa II – Análise de mérito pela Comissão de Avaliadores.  

 Cada proposta inscrita será submetida à avaliação com base nos 

seguintes critérios: 

 ▪ Relevância para a formação profissional e educacional; 

▪ Amplitude do potencial dos resultados do ponto de vista da melhoria da 

qualidade da aprendizagem e dos efeitos na comunidade escolar e na 

sociedade; 



▪ Viabilidade da ação educativa e adequação aos eixos estruturantes previstos 

neste Edital;  

▪ Aderência da proposta às áreas do conhecimento e aos campos de atuação 

profissional;  

 ▪ Definição clara dos objetivos, da metodologia e dos resultados pretendidos;  

▪ Qualificação do proponente;  

▪ Comunhão com os valores e princípios da escola. 

 

Etapa III – Reunião, obrigatoriamente presencial, com entrevista e aplicação de 

prática a ser adotada junto à equipe de avaliação.  

 Após a análise das propostas, os organizadores deste edital, dentro 

dos limites orçamentários estipulados, poderão recomendar:  

a)  Aprovação, com eventuais adequações e ajustes na proposta;  

b)  Não aprovação.  

c) Não caberá recurso ou pedido de reconsideração dos projetos não 

selecionados e do resultado final.  

 

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

 

 Os proponentes das propostas selecionadas serão informados do 

resultado por meio eletrônico. A lista dos selecionados e a convocação serão 

divulgadas publicamente no site da escola até o dia 20 de janeiro de 2020. 

 

13. RECURSOS DISPONÍVEIS E PRAZOS   

 

 As propostas inscritas devem ser desenvolvidas, obrigatoriamente, 

em 02 (dois) meses e receberão, para este programa, valor equivalente à hora 

aula mensal determinada pela escola para o segmento, podendo a proposta de 

atividade ser ampliada de acordo com a demanda e procura pelos alunos. Neste 

caso, é possível que a carga horária seja modificada para diferentes turmas ou, 

também, estendida para outros meses. 

 

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   

  



 Os cursos, após a aprovação, serão acompanhados e avaliados 

durante a sua execução, com apoio de supervisores da escola e por meio de 

pesquisas de satisfação dos alunos. Pretende-se, nessa atividade, promover a 

gestão da qualidade e o aperfeiçoamento contínuo, considerando o cumprimento 

da proposta em seus aspectos conceituais, metodológicos e atitudinais, para a 

possibilidade de aprimoramento, se necessário.  

 

15. CRONOGRAMA   

 

Data de abertura do site para submissão de projetos: 5 de dezembro de 2019. 

Fechamento das inscrições: 16 de dezembro 2019. 

Divulgação do resultado final: de 15 a 20 de janeiro de 2020.  

Assinatura do Termo de Ciência/Contrato: até 30 de janeiro de 2020.  

Previsão de início das atividades: março (1° módulo) e maio (2° módulo) de 2020. 

 

 

 

Dúvidas? Fale Conosco!  

 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o Edital e o sistema de inscrição 

deverão ser solicitados, exclusivamente, pelo e-mail:  

antonioegenilson_@hotmail.com 

 

O pesquisador coordenador precisa ter vínculo institucional?  

Não. O candidato precisará apenas comprovar sua titulação e ser aprovado no 

seletivo, o mesmo não terá vínculo empregatício. Prestará assim, seus serviços 

durante o tempo determinado de execução, respeitando a legislação vigente. 

Há um valor para submeter atividades?  

Não há cobrança de taxa de inscrição para este edital. 

 

 


