
OLIMPIADA DOS VALORES ESCOLA ANA NERY 
 
1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea os valores básicos para promoção da cidadania e justiça social precisam ser 

resgatados e vivenciados de forma prática no ambiente escolar.  Nesse contexto a escola e família adquirem  

um  papel fundamental como instituições promotoras e incentivadoras desses valores. São urgentes 

atitudes e iniciativas que resgatem a prática dos valores humanos entre alunos, famílias e comunidade. 

2. JUSTIFICATIVA 

Conscientes das transformações sociais e da crise de valores verificada em nossa sociedade, onde a 

violência, individualismo, desamor, desonestidade entre outros,  geram insegurança e causam inquietação 

social,  os professores, pais, alunos e comunidade escolar Ana Nery,   sentem-se motivados  a  desenvolver o 

projeto de resgate, conscientização e incentivo a prática dos  valores humanos. 

3. OBJETIVOS 

Incentivar e valorizar o protagonismo juvenil e a parceria família, escola e comunidade, em busca  do 

resgate  dos  valores humanos fundamentais ao convívio social. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Resgatar a prática dos valores humanos fundamentais no espaço escolar e comunidade; 

 Estimular uma visão positiva e de esperança com relação à vida e ao ser humano; 

 Instigar os participantes à vivência do comprometimento, responsabilidade e união; 

 Valorizar o potencial criativo e transformador dos alunos; 

 Contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, humana e harmoniosa; 

 Incentivar a prática dos valores; fé, solidariedade, afeto, paz, responsabilidade, organização, 

respeito, cooperação, união, amizade, companheirismo, amor, auto estima, caráter, compaixão, 

compreensão, comprometimento, esperança, fraternidade, honestidade, humildade, igualdade, 

justiça, lealdade, liberdade, perdão, perseverança,  respeito, responsabilidade social, verdade e 

tolerância. 

 Vivenciar a capacidade lúdica e o espírito de equipe e família dentro da comunidade  escolar. 

5. CRONOGRAMA  

A Olimpíada dos Valores é composta por vários subprojetos e eventos. Eles acontecem no decorrer do ano 

letivo. 

6. REGULAMENTO: 

A Olimpíada realizar-se-á no espaço de tempo conforme cronograma indicado no item 05. 
As equipes, seus membros e todos os participantes se submetem as normas contidas neste regulamento e 
as decisões da COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO JULGADORA. 
 
7 COMISSÃO ORGANIZADORA: Formada por 5 (cinco) pessoas , funcionários da Escola Ana Nery ou por 

convidados. A Comissão tem autonomia para decidir questões ligadas as normas aqui contidas. Indicação 

da comissão julgadora, criação de tarefas e outras providências ao bom andamento do evento ou decidir 

casos omissos não previstos nas normas.  

8. DA ORGANIZAÇÃO 

a) A Olimpíada será organizada e coordenada por uma comissão organizadora formada por colaboradores 
da Escola Ana Nery e/ou convidados; 

b) A comissão organizadora terá plena liberdade e autonomia para tirar dúvidas, orientar equipes, 
formular tarefas, atividades e cronogramas, indicar jurados e supervisionar o evento; 

c) Caso seja necessário, a COMISSÃO ORGANIZADORA escolherá jurados para TAREFAS ESPECÍFICAS.  
 
 AVALIAÇÃO 



Será feita através da participação dos alunos em todas as atividades desenvolvidas, verificando-se os 
comportamentos e ou mudanças de relacionamento com o outro. Ao final da atividade, os alunos farão um 
relatório de  auto avaliação de que foi produtivo e o que mudou no seu modo de pensar e agir diante das 
pessoas e da escola. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

LÍDERES 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



OS LÍDERES DECLARAM ESTAREM CIENTES E ACEITAREM AS REGRAS: 

 

EQUIPE: 

.......................................................................................................................................................... 

COLABORADORES: 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

 

PAIS: 

............................................................................................................................. . 

........................................................................................................................... ... 

 

ALUNOS: 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

 

COORDENAÇÃO 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

 

Petrolina – PE ............/  de junho de 2017 

1ª Via: Coordenação                                                                  2ª Via Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A COMISSÃO ORGANIZADORA: (indicar) 

 

Presidente:................................................. 

Presidente: ................................................... 

1ª Tesoureira: ................................................. 

2ª Tesoureira: ................................................. 

1ª Secretária: ................................................. 

2ª Secretária: ................................................. 

 

Apoio à comissão organizadora: (indicar)  

 

01. ................................................. 

02. ................................................. 

03. ................................................. 

04. ................................................. 

05. ................................................. 

 

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas presentes neste 

regulamento, as quais foram analisadas, sugeridas e criadas pela comissão 

organizadora em parceria com os líderes e vice-líderes de todas as equipes. 

Para legitimar este documento e garantir o seu pleno cumprimento todos os 

membros da equipe declaram conhecer e cumprir as regras aqui colocadas. 

 

 

LÍDER - _____________________________________________________________________ 

 

                  _________________________________________________________________________ 

 

 

VICE-LÍDER - _______________________________________________________________ 

 

                           ________________________________________________________________ 

 

Componentes: 
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.........................................................................................................................................................
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Pauta Reunião Professores Fundamental II – Em 09 de Junho 



1. Recursos do Portal Maxi 

 

-Vamos orientar e treinar cada professor para utilizar os recursos do seu interesse 

 

2. Carimbo professor 

 

-Todos os professores terão carimbo NÃO FEZ! Para afixar em atividades dos livros e cadernos não 

feitas 

 

3. Cumprimento do Manual do aluno  

 

-Vamos afixar o manual do aluno nos murais e pátios 

-Cada professor precisa cobrar da sua turma o cumprimento das regras de convívio 

-Cada professor ao encaminhar o aluno deverá  ficha encaminhamento a coordenação 

4. Sugestão para comunicar no  ZAP  

- Assuntos particulares a um aluno, apenas no PV 
- Sempre elogie um ou mais pontos positivos do aluno, em seguida inicie a cobrança ou orientação  
junto aos pais 
- Procure sempre dar atenção aos pais, seja firme porém simpático, lembre que a conquista da 
confiança dos pais é importante para seu trabalho 
 

4. Projeto aula diferenciada as sextas 

Sugestão da professora Talita para implementar aulas uma vez por semana aulas diferentes, num 

ambiente lúdico, interativo e participativo com a valorização da produção dos alunos 

 

5. Lançamento Ideia Ensino Médio 2018 

Sugestão do prof. Francisco para sugestão dos professores 

 

6. Oportunidades Conquistas dos alunos novatos 

Levando em consideração a necessidade de indicação de alunos novatos e compreendendo a 

dificuldade em ir em busca deles, o professor Francisco trás a informação que criará dentro do 

cronograma de atividades e eventos, oportunidades para que os pais venham até os professores e 

auxiliares, criando desta forma o ambiente propicio para conquista de novatos 

 

7. Lançamento de Ideia Olimpíada dos Valores 

A minuta do projeto já esta a disposição e aguardando a contribuição de todos com criticas e 

sugestões para enriquecer o projeto. 

 


