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1ª Edição do Prêmio Ibero-americano de
educação intercultural bilíngue “Cruzando

Fronteiras”.

ETAPA 1



Reconhecer experiências educacionais de instituições
públicas de educação básica que promovam a
interculturalidade e o bilinguismo (português e espanhol)
como formas de fortalecimento das identidades individuais
e culturais de seus alunos e, por extensão, da comunidade
em que estão inseridas.

OBJETIVO DO PRÊMIO



Categoria A – projeto nacional intercultural bilíngue;

Categorias 
       B.1 - Ibero-americana de Fronteira
       B.2 - Nacional de Fronteira – projeto intercultural e  
       bilíngue de fronteira entre o Brasil e os países 
       ibero-americanos vizinhos.

CATEGORIAS DO PRÊMIO



COMO
PARTICIPAR?



Poderão candidatar-se ao Prêmio equipes escolares, formadas pelo
diretor(a), um(a) coordenador(a) e de um a quatro professores,
todos no exercício da atividade docente em escolas regulares de
educação básica pública de qualquer etapa: educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio ou de Instituições de educação
profissional técnica de nível médio dos países da ibero-América;

Preencher o cadastro da escola no site: 
cruzandofronteiras.org.br

Relato de Experiência (Anexo II)



Introdução (1 página com apresentação da escola do
contexto local e o que motivou a escola a trabalhar com
língua espanhola / portuguesa.) 
Metodologia (1 a 3 páginas com sujeitos – recursos
utilizados; justificativa da escolha; organização da(s)
atividade(s), como foram medidos os resultados, como foi
realizada a avaliação, quais pontos de observação,
facilidades e dificuldades na realização)
Resultados (anexar relatório com dados de impactos
positivos após a implementação da iniciativa, anexar até 2
fotos, um vídeo de até 3 minutos com depoimentos dos
professores, alunos e pais sobre o projeto)
Conclusão (1 página com conclusões da experiência: o que
deu certo, o que não deu, por quê? Como poderia ser da
próxima vez? O que teve de aprendizado com essa
experiência? Referências (se usou alguma bibliografia ou
algum recurso digital referenciar aqui) 



Cada instituição de ensino poderá concorrer em
apenas uma das categorias



TODAS AS ESCOLAS PARTICIPANTES 
receberão certificado de Participação do 

Prêmio, emitido automaticamente pelo sistema de inscrição

CERTIFICAÇÃO



PREMIAÇÃO
14 escolas

premiadas no

total



A primeira colocada de cada região do Brasil (norte, nordeste, sudeste, centro-
oeste e sul) receberá o certificado de participação, o selo de Referência Regional de
Escola Intercultural Bilíngue 2022, emitido pelos parceiros realizadores do Prêmio e
o prêmio em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

A escola ou instituição de educação profissional técnica de nível médio,
selecionada na categoria A, entre as cinco finalistas por Região, receberá o
certificado de participação, o selo de Escola ou instituição de educação profissional
técnica de nível médio de Referência Nacional de Escola Intercultural Bilíngue 2022
e o prêmio em dinheiro no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

CATEGORIA A



CATEGORIA B.1 - IBERO-AMERICANA DE FRONTEIRA

As seis escolas selecionadas na categoria B.1 - Ibero-americana receberão o
certificado de participação, o selo de Escola de Referência Internacional de Escola
Intercultural Bilíngue de Fronteira 2022 e prêmio em dinheiro no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)

A escola ou a instituição de educação profissional técnica de nível médio
selecionada entre as seis finalistas da categoria B.1 - Ibero-americana receberá o
certificado de participação, o selo de Escola de Referência Nacional de Escola
Intercultural Bilíngue de Fronteira 2022 e prêmio em dinheiro no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais).



A escola ou a instituição de educação profissional técnica de nível médio selecionada
em 1º lugar na categoria B.2 - Nacional receberá o certificado de participação, o selo de
Escola de Referência Nacional de Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira 2022 e
prêmio em dinheiro no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

A escola ou a instituição de educação profissional técnica de nível médio selecionada
em 2º lugar na categoria B.2 - Nacional receberá o certificado de participação, o selo de
Escola de Referência Nacional de Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira 2022 e
prêmio em dinheiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CATEGORIA B.2 - NACIONAL DE FRONTEIRA

A escola ou a instituição de educação profissional técnica de nível médio selecionada
em 3º lugar na categoria B - Nacional receberá o certificado de participação, o selo de
Escola de Referência Nacional de Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira 2022 e
prêmio em dinheiro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).



FORMAÇÃO
DOCENTE

Expectativa de

1.000

profissionais 



As escolas ou as instituições de educação profissional técnica de nível médio inscritas
no prêmio serão agraciadas com vagas gratuitas no curso de formação continuada a
distância, sendo o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e até o limite de
vagas;

As escolas ou instituições de educação profissional técnica de nível médio vencedoras
das categorias A e B (nacional e ibero-americana) terão prioridade na inscrição dos
professores no curso de formação, podendo inscrever o diretor, o coordenador e até 50
professores, cada uma. 



COMO
APOIAR?

Escritórios OEI



APOIO NA DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA;

APOIO NA INTERLOCUÇÃO COM INSTITUIÇÕES QUE POSSAM SER PARCEIRAS

NA INICIATIVA;

APOIO ÀS ESCOLAS NA ELABORAÇÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA;

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO;

EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO COM CONTEÚDO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA;




