
 

 

 

 

REGRAS DO PRÊMIO "MEU PÁTIO É O MUNDO" - EDIÇÃO 2022 
DESTINADO A PROJETOS INOVADORES DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NO BRASIL,  ARGENTINA, BOLÍVIA, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI 

ANTECEDENTES: 

O Prêmio "Meu Pátio é o Mundo" é uma iniciativa conjunta da OMEP - Organização Mundial 
para a Educação Pré-Escolar e Instituto Arcor Brasil, Fundação Arcor Argentina,  Fundação Arcor 
Chile e Grupo Arcor na Bolívia, Paraguai e Uruguai, cujo objetivo é reconhecer boas práticas em 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável realizadas por instituições dedicadas ao cuidado e 
educação da primeira infância no Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) tem como objetivo ajudar as pessoas a 
desenvolver atitudes, habilidades e conhecimentos que lhes permitam tomar as decisões 
necessárias para criar um futuro sustentável. As bases desses valores fundamentais são formadas 
desde a primeira infância. Na Educação Infantil, o posicionamento na EDS implica adotar uma 
abordagem holística que permita que as dimensões ecológica, social, econômica, cultural e política 
trabalhem de forma entrelaçada, sustentando-se no empoderamento das crianças. Para 
desenvolver a EDS na Primeira Infância, uma visão compartilhada deve ser implantada e 
trabalhada em conjunto: jardins de infância, famílias, comunidades e sociedade civil. 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

- Dar visibilidade às experiências cujas práticas contribuem para a construção de conhecimentos, 
procedimentos e atitudes que respeitem o meio social e ambiental. 

- Apoiar os esforços e conquistas das equipes de ensino que desenvolvem projetos/experiências 
de EDS para melhorar a qualidade educacional. 

- Compartilhar as experiências e conhecimentos construídos entre professores, comunidades e 
sistemas educativos. 

SOBRE OS PARTICIPANTES 

A convocação do Prêmio será realizada de forma coordenada entre os países participantes, sendo 
cada Comitê local da OMEP a entidade responsável pela seleção e orientação dos projetos de seu 
país. 

Podem participar educadores de estabelecimentos públicos, privados ou comunitários dedicados 
ao atendimento e educação na primeira infância e legalmente reconhecidos pelas autoridades 
competentes de cada Cidade/Estado. 

Os educadores responsáveis pela autoria do Projeto devem ter a aprovação e apoio de seus 
diretores ou administradores legais de cada estabelecimento. Em todos os casos, as instituições 



 

 

 

devem estar localizadas nos territórios do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. 

As pessoas que participam da organização do Prêmio, os seus cônjuges e outros familiares diretos, 
os membros do júri ou da Comissão de Pré-seleção, os seus cônjuges e outros familiares diretos, 
bem como os autores dos projetos premiados em edições anteriores, não podem competir. 

Os autores do projeto que concorrerem ao prêmio devem se declarar como os únicos 
responsáveis por qualquer reclamação de terceiros sobre a propriedade intelectual do artigo e 
isentando os Organizadores do Concurso de qualquer responsabilidade, por qualquer tipo de 
reclamação decorrente de sua participação. 

ESTRATÉGIA 

O Prêmio 2022 terá como foco a seleção de experiências educacionais que reflitam a produção de 
conhecimento sobre práticas bem-sucedidas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS).Experiências que geram vínculo direto com o ambiente natural e cultural, que fortaleçam o 
desenvolvimento da cidadania infantil e os vínculos entre as crianças, com outros atores 
institucionais e a comunidade. 

Serão avaliados artigos descritivos e analíticos sobre experiências baseadas nos pilares do 
desenvolvimento sustentável: 

a) o pilar ambiental 

b) o pilar social 

c) o pilar econômico 

d) o pilar cultural 

Portanto, os objetivos, atividades, fundamentos pedagógicos e resultados dos projetos devem 
estar especificamente relacionados a um ou mais componentes da sustentabilidade: ambientes 
saudáveis; economias viáveis; e/ou sociedades equitativas, justas e pacíficas. Assim, os projetos 
devem se relacionar especificamente com um ou mais aspectos do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nº 4, com vínculos a outros ODS, conforme apropriado. 

PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

a. Registro: Todos os participantes deverão se inscrever através de um formulário disponível 
online (ver anexo). Cada projeto/artigo pode ter até 3 autores. 

b. Pré-seleção: cada Comitê Nacional da OMEP selecionará 10 propostas 
c. Tutorias: O processo de redação de um artigo sobre a experiência será apoiado 

virtualmente por tutores de cada país. As tutorias ocorrerão durante os meses de agosto e 
setembro. 

PRÊMIO 

O OMEP e o Instituto Arcor Brasil, Fundação Arcor Argentina, Fundação Arcor Chile e Grupo Arcor 
na Bolívia, Paraguai e Uruguai concederão a cada experiência vencedora um Prêmio constituído 
por um pedido de compra de material didático relacionado ao projeto apresentado por um valor 



 

 

 

aproximado de US$ 1.500 - equivalente em cada moeda nacional. No caso do Brasil, o valor 
estabelecido é de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

JÚRI 

O júri será composto por representantes de reconhecido prestígio na área acadêmica da educação 
infantil e educação para o desenvolvimento sustentável. O júri selecionará entre todos os artigos 
pré-selecionados um (1) vencedor e uma (1) menção honrosa por país. 

PUBLICAÇÃO 

Tanto o(s) autor(es) do artigo vencedor quanto o(s) autor(es) que obtiverem a menção honrosa 
receberão um diploma e seus artigos poderão ser publicados pelos organizadores do Prêmio. 

Os autores vencedores e com menção honrosa devem assinar um termo de consentimento 
expressando a sua aprovação para a publicação do artigo e das fotografias ou imagens fornecidas. 

Ao participar do concurso, as instituições participantes autorizarão a OMEP e o Instituto Arcor ou 
o Grupo ARCOR de cada país a publicar e divulgar, gratuitamente e sem limitação, os artigos 
selecionados. 

DATAS IMPORTANTES 

● Data final para inscrição no concurso:               01 de Agosto  
● Comunicação dos resultados da Pré-seleção: 15 de agosto 
● Processo Tutorial de Redação :               15 de agosto a 15 de outubro 
● Entrega da versão final do artigo:           20 de outubro 
● Comunicação do Prêmio e Menção:       30 de novembro 

 

  



 

 

 

ANEXO: GUIA PARA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO 

Para se inscrever e participar do processo seletivo do Prêmio, é necessário preencher o formulário 
no link a seguir:https://forms.gle/HJmK3aGNypq9RtRS7  

Para facilitar o preenchimento do formulário, informamos que as seguintes informações serão 
solicitadas: 

- Nome da Instituição 

- Tipo e modalidade 

- Endereço da instituição/Cidade/Estado 

- Razão social da Instituição 

- CNPJ  

- Nome e sobrenome dos autores responsáveis pelo projeto/e-mail/telefone 

- Cargo ou função institucional (professor, diretor etc.) 

 

Seção 2: Descrição do Projeto 

- Título do projeto/proposta pedagógica 

− Do que se trata o projeto? 

− Por que é/foi importante desenvolver o projeto? Para quê? 

− Quais são/foram os objetivos do projeto? 

− Que estratégias e atividades são/foram implementadas? 

− Qual é/foi o tempo necessário para projetar, implementar e avaliar o projeto? 

− Número de educadores participantes 

− Número de crianças 

− Idade das crianças participantes 

− Nível socioeconômico da população das crianças participantes 

− Descrição da comunidade e características da instituição 

https://forms.gle/HJmK3aGNypq9RtRS7

