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BANCO DE PROJETOS DO NTM

O Banco de Projetos do NTM é um espaço destinado à divulgação dos
projetos desenvolvidos nas escolas da rede pública municipal de ensino de Rio
Grande, o qual objetiva divulgar e valorizar o trabalho do(a) professor(a) e da
Escola, tornando-se, assim, um espaço rico para a troca de experiências
pedagógicas entre os professores da rede pública municipal de ensino.
Os projetos deverão ser enviados para o e-mail ntmsmed@gmail.com e
devem contar as informações listadas abaixo.
ROTEIRO PARA ENVIO DE MATERIAL AO BANCO DE PROJETOS


Nome da Escola;



Nome do Professor(a) envolvido(a);



Nome do Projeto;



Resumo em um parágrafo do Projeto;



Anos aos quais se destina o Projeto;



Objetivo (s) do Projeto;



Procedimentos;



Materiais/Recursos necessários;



Duração aproximada do Projeto;



Conclusão do Projeto;



Avaliação dos resultados obtidos;



Contato do Professor(a);



Contato da Escola;



Blog/Facebook da Escola.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•

O arquivo deve estar em formato PDF e, também, em algum formato
editável, como ODT ou DOC.

•

O texto não deve conter imagens de nenhum tipo.

•

Se houver o interesse/necessidade de divulgar imagens, estas deverão
ser enviadas em anexo, até o número máximo de 6 imagens, com o
crédito devido. Imagens sem crédito não serão divulgadas.

•

As imagens nas quais apareçam menores de idade serão divulgadas
sob inteira responsabilidade do autor das mesmas, pois deve ser
observada a regra de ter autorização por escrito assinada pelos
responsáveis legais.

•

Quem pode participar? Todos os professores/escolas da rede pública
municipal de ensino de Rio Grande.

•

Em caso de dúvidas, entre em contato com o NTM: Rua Olavo Bilac,
604, Junção, junto ao Núcleo de Materiais. Telefone: (53) 32320001

