
EDITAL  

Projeto – Divulgando o MODA. 

 

OBJETIVO. 

O projeto tem o objetivo de divulgar a utilização dos protocolos do Método de              
organização das didáticas e avaliações – MODA pelo professor em sua rotina escolar             
nas redes sociais, permitindo que o educador através de sua experiência compartilhe            
como o MODA se tornou uma solução pedagógica para a sua escola e sua prática               
educacional.  
 

1. INSCRIÇÃO. 

 

Os interessados deverão enviar para a Aude Educação um e-mail, No assunto deve             
conter Divulgando o MODA e no corpo do e-mail nome completo, CPF, Identidade,             
contato telefônico, e-mail, instituição que leciona, o material didático utilizado e           
segmento em que atua. 
 
Período de inscrição: 01/07/2020 à 30/07/2020. 
Através do e-mail: projetosmoda@audeeducacao.com.br 
 
Início das postagens: 01/08/2020. 
 
No ato da inscrição o candidato por livre e espontânea vontade autoriza o uso de sua                
imagem bem como de sua sala de aula, e a instituição também autoriza o uso de                
imagem de seus alunos e seu espaço físico, a título gratuito, abrangendo inclusive a              
licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e                
qualquer finalidade da Aude Educação, seja para uso comercial, de publicidade,           
jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham a existir no futuro,             
para veiculação/distribuição em território nacional e internacional, por prazo         
indeterminado.   
 
 

2. COMO PARTICIPAR.  

A partir dos dois últimos bimestres correspondentes ao 2º semestre, o           
educador deverá registrar na sua rede social pessoal no modo público e/ou da escola,              
fotos em seu feed que mostrem a aplicação do MODA durante as aulas, e elaborar               
uma breve legenda identificando o protocolo utilizado e explicando o porque que a             
educação está na MODA.  

 
A foto deverá ser produzida com o professor e os alunos. 
 
Critérios das postagens: 
a) Seguir o perfil da Aude Educação no facebook e no instagram; 
b) Marcar o perfil da Aude Educação em todas as postagens; 
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c) Usar a hashtag #educaçaoestánamoda; 
d) Marcar 2 novos educadores, alunos ou responsáveis nos comentários em           
cada postagem. 
 
• Ranking: Toda sexta-feira será publicado o ranking semanal das escolas           

participantes, demonstrando o desempenho de cada escola. 
• A foto mais curtida será a vencedora. 

 

3. PRÊMIO. 

  

No final de cada bimestre o primeiro lugar ganhará o prêmio de R$ 500,00, um tablet                

e um livro “A Educação está na MODA” autografado.  

 


