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Patrocínio

Parceria

Como parte das ações do Prêmio Territórios, o Instituto Tomie Ohtake,
em parceria técnica com a Associação Cidade Escola Aprendiz, realiza
o Laboratório Territórios: Educação Integral em tempos de crise. O
Laboratório Territórios tem como objetivo auxiliar educadores(as)
na sistematização de projetos e práticas pedagógicas, suscitando
discussões nos campos da educação, cultura e território. Nesta edição
nacional, a iniciativa busca apoiar a criação e o desenvolvimento de
ações nas escolas que apontem caminhos para a superação dos desafios
impostos pela pandemia.
Os encontros devem ocorrer por meio da plataforma Zoom, entre os
meses de maio e junho. As inscrições para o Laboratório Territórios serão
feitas pelo site do Prêmio Territórios. As informações sobre número de
vagas, datas e percurso metodológico podem ser acessadas por esse
mesmo canal.

Parceria técnica

CALENDÁRIO
2021

Ministério do Turismo, Instituto Tomie Ohtake,
Estácio, Grupo GPS e Itaú Social apresentam

LANÇAMENTO DO PRÊMIO

15 de abril

INSCRIÇÕES

15 de abril a 6 de agosto

LABORATÓRIO TERRITÓRIOS

maio e junho

PROCESSO DE SELEÇÃO

agosto e setembro

ANÚNCIO DOS SELECIONADOS

setembro
Idealização e coordenação

Realização

CONHEÇA O REGULAMENTO COMPLETO E
INSCREVA SUA INICIATIVA PEDAGÓGICA PELO SITE
www.premioterritorios.institutotomieohtake.org.br
DÚVIDAS? Escreva por e-mail:
premioterritorios@institutotomieohtake.org.br
ou WhatsApp + 55 11 9491 3923

AÇÕES DE PREMIAÇÃO

outubro e novembro

ENCONTRO DE TERRITÓRIOS

dezembro

INSCRIÇÕES ABERTAS DE 15 DE ABRIL
A 6 DE AGOSTO DE 2021
CONHEÇA A PREMIAÇÃO E SE INSCREVA PELO SITE
WWW.PREMIOTERRITORIOS.INSTITUTOTOMIEOHTAKE.ORG.BR

PRÊMIO TERRITÓRIOS
Pela primeira vez o Prêmio
Territórios terá alcance nacional.
Esta edição se dirige às escolas
públicas municipais e estaduais
de todo Brasil, contemplando o
ensino infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação de
jovens e adultos.
O Instituto Tomie Ohtake e seus
parceiros entendem que as
escolas de todo o país vêm
enfrentando enormes crises
e desafios em decorrência da
pandemia da covid-19, entre eles
a continuidade de seus processos
pedagógicos, a garantia de uma
formação integral e a manutenção
dos vínculos com seus estudantes
e comunidades.
Ao mesmo tempo, as crises têm
aberto espaços para a reinvenção
das escolas, de sua função social
e de suas práticas pedagógicas.
O que faz sentido manter e o
que os novos tempos exigem
transformar?

À luz de estudos e políticas
orientados pela Educação Integral,
educadores(as) de diferentes
regiões do país têm construído
coletivamente estratégias
pedagógicas potentes para este
momento, apoiadas pela interação
entre múltiplas linguagens,
recursos, espaços, saberes e
agentes, demonstrando que não
há uma solução única para o
enfrentamento desses desafios.
Nesse sentido, a 5ª edição do
Prêmio Territórios irá mapear,
reconhecer e disseminar
experiências pedagógicas que
foram e têm sido desenvolvidas
pelas escolas desde a deflagração
da pandemia, no início de 2020,
e que buscaram responder a
esses desafios considerando
as dificuldades e limitações
envolvidas de forma consistente,
inovadora, levando em conta os
processos de aprendizagem e os
vínculos com estudantes, famílias,
comunidades e garantindo os
princípios da Educação Integral*.

SELEÇÃO
*para saber mais sobre os
princípios da Educação Integral,
acesse: www.premioterritorios.
institutotomieohtake.org.br/
apoio-pedagogico/
O 5º Prêmio Territórios dará
ênfase a processos, dinâmicas
e resultados das iniciativas
realizadas desde o início do ano
letivo de 2020 até o momento
atual em escolas públicas munici
pais e estaduais de todo o Brasil,
contemplando ensino infantil,
ensino fundamental, ensino médio
e educação de jovens e adultos.

O Prêmio Territórios é uma
iniciativa do Instituto Tomie
Ohtake, coordenada por seu
Núcleo de Cultura e Participação,
com patrocínio da Estácio e do
Grupo GPS, em parceria com o
Itaú Social e em parceria técnica
com o Centro de Referências em
Educação Integral e Associação
Cidade Escola Aprendiz.

As estratégias pedagógicas
inscritas serão avaliadas por um
júri composto por especialistas dos
campos da cultura e da educação
de diferentes regiões do Brasil,
incluindo representantes das
instituições organizadoras do
prêmio, que selecionará até 10
iniciativas, com base nos seguintes
princípios**:

As inscrições devem ser realizadas
entre 5 de abril e 6 de agosto pelo
site:

INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA,
FAMÍLIA E TERRITÓRIO
Como a iniciativa desenvolveu
ações para a manutenção e o
fortalecimento do vínculo entre a
escola, as famílias e seu território.

www.premioterritorios.
institutotomieohtake.org.br

EXPLORAÇÃO E USO DE
DIFERENTES LINGUAGENS
O uso das diversas tecnologias e
materiais como estratégia para
a construção coletiva de ações
pedagógicas.
ACOLHIMENTO – ESCUTA, COLABORAÇÃO,
TRABALHO INTERSETORIAL E REDE DE
PROTEÇÃO SOCIAL
Ações que contemplem o
acolhimento socioemocional
de estudantes e professores,
a construção de um trabalho

AÇÕES DE PREMIAÇÃO
coletivo entre professores e
gestão para a elaboração de
atividades com base na escuta
das famílias e a identificação de
parceiros na saúde, na cultura, na
assistência social e/ou em outros
setores para apoio às famílias e
estudantes.
ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE
Criação de ambientes onde
todos façam parte dos
processos de aprendizagem e
sejam reconhecidos em suas
singularidades, potências e
dificuldades.
AVALIAÇÃO E CURRÍCULO
Como os princípios da política
curricular e de avaliação mostram
os possíveis desdobramentos da
iniciativa pós-pandemia.
POTENCIAL MULTIPLICADOR
Metodologia que fortaleça a
capacidade transformadora de
estudantes e comunidade de
modo que possa ser replicada e/
ou inspirar iniciativas em outras
escolas.

Além de iluminar experiências
significativas, o Prêmio Territórios
também é marcado por seu caráter
formativo, oferecendo vivências
sensibilizadoras e interdisciplinares
no campo da arte e da cultura,
envolvendo o professor, os
demais segmentos da escola e
representantes da comunidade.
Assim, o prêmio oferece às
10 estratégias pedagógicas
selecionadas modos de suporte,
fortalecimento e aprofundamento
de suas práticas e da formação
de seus realizadores e membros.
Dessa forma, a comunidade
escolar e os coletivos participantes
serão beneficiados direta ou
indiretamente.
As ações de premiação**
consistem em:
PARA A ESCOLA
● Doação às bibliotecas escolares
de livros diversos oferecidos por
editoras parceiras;
● Apoio para a realização de
um minidocumentário que
apresentará uma parte dos
processos e resultados das
iniciativas, a ser veiculado
nos canais de comunicação
do Instituto Tomie Ohtake,
patrocinadores e parceiros,
conferindo visibilidade às ações;

● Uma bolsa de estudos para um
curso de graduação oferecida
pela Estácio, que poderá ser
utilizada por um aluno ou
professor;
● Apoio financeiro de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para a
continuidade do projeto.
PARA O RESPONSÁVEL
PELA INSCRIÇÃO DO PROJETO
● Participação nos Encontros
de Conexão e Reflexão, que
reunirão os(as) representantes
das 10 iniciativas selecionadas
em ações formativas com
educadores e artistas;
● Uma bolsa para curso de arte do
programa de Cursos Instituto
Tomie Ohtake ou da Escola
Entrópica no Instituto Tomie
Ohtake durante o ano de 2022,
que poderá ser realizado on-line.
PARA OS DOIS OUTROS
REPRESENTANTES INDICADOS NA
INSCRIÇÃO DO PROJETO
● Uma bolsa para curso de arte do
programa de Cursos Instituto
Tomie Ohtake ou da Escola
Entrópica no Instituto Tomie
Ohtake durante o ano de 2022, que
poderá ser realizado on-line.
** os princípios de seleção e as
informações específicas de premiação
podem ser lidos no regulamento do Prêmio
disposto no site: www.premioterritorios.
institutotomieohtake.org.br/regulamento

