
EDITAL  

Projeto – Case de Sucesso. 

 

OBJETIVO. 

 

Neste projeto temos como objetivo produzir um Case de sucesso a           
partir da aplicação da nossa metodologia pedagógica já trabalhada, que se           
trata do MODA (Método de Organização das Didáticas e Avaliações), na           
sua escola. Queremos ver a efetividade da utilização da nossa ferramenta           
no seu ambiente escolar. Nosso método permitirá que a prática          
desenvolvida pelo docente ou gestor educacional seja claramente        
visualizada e tocada por todos os envolvidos do processo de educação,           
sejam eles responsáveis, alunos, professores, gestores e afins. Com isso,          
neste projeto, objetivamos tornar visível este trabalho que será realizado,          
baseando-se no nosso método a fim de premiar, no final do ano letivo, os              
educadores, coordenadores, diretores e mantenedores que melhor se        
destacarem neste processo. 

 
 

1. Inscrição. 
 
O pré-requisito para participar do projeto Case de Sucesso e          
consequentemente concorrer ao prêmio é utilizar o Portal Educacional. 
 
Os interessados deverão gravar um vídeo de no máximo 2 minutos           
respondendo as seguintes perguntas:  
 
- Qual era o problema constatado na instituição antes de conhecer o            
MODA? 
 
- Conte-nos sobre as dificuldades que encontraram ao começar a aplicar o            
MODA. 
 
- Quais são os resultados e a transformação que o MODA trouxe para a              
prática educacional? 
 
- O que aconteceu na prática educacional após obter os resultados através            
do MODA, que nunca imaginou que seria possível? 



O vídeo precisa ser enviado para o e-mail:        
projetosmoda@audeeducacao.com.br. 
 
Período de inscrição: 01/09/2020 à 30/09/2020. 
 
● Regulamento.  

 
No assunto deve conter: Inscrição - Case de Sucesso. 
 
No corpo do e-mail deve conter: nome completo, CPF, identidade,          
contato telefônico, e-mail, instituição que leciona, segmento em que         
atua, cargo que exerce e material didático utilizado.  
 
Critérios de avaliação do vídeo: Só serão avaliados os vídeos das escolas 
que utilizarem o portal.  
 
As gravações serão submetidas a uma avaliação pela comissão interna da 
Aude Educação, em que serão analisadas: 
 
§1º. Clareza nas respostas das questões; 
§2º. Grau de alcance do objetivo proposto (neste caso o índice de alcance 
da escola ao atingir o objetivo do projeto – se tornar um case de sucesso). 
 
 

2. PRÊMIO. 
 

A premiação se dará da seguinte forma: 

 

1ª colocação: o professor ganhador receberá R$3.000.00. O coordenador,         
diretor e mantenedor da instituição também serão premiados com a          
quantia de R$3.000,00 cada.  
 
2ª colocação: o professor ganhador receberá R$1.000.00. O coordenador,         
diretor e mantenedor da instituição também serão premiados com a          
quantia de R$1.000,00 cada.  
 
3ª colocação: o professor ganhador receberá R$500,00. O coordenador,          
diretor e mantenedor da instituição também serão premiados com a          
quantia de R$500,00 cada.  
 



4ª até 10ª colocação: os ganhadores receberão placas de reconhecimento          
como “O Educador Case de Sucesso do ano”. Assim como os respectivos            
coordenadores, mantenedores e diretores das instituições.  
 
 
     
 
 


