ANEXO I – Termo de Consentimento

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA (MUNICÍPIO/ESTADO)

TERMO DE CONSENTIMENTO

Declaramos para os devidos fins que estamos de acordo com o
relato

de

experiência

intitulado

“______________________”,

sob

a

coordenação e a responsabilidade do (a) ______________, o (a) qual terá o
apoio desta Entidade Executora.
Por oportuno, consentimos o uso do direito de imagem das
fotografias retiradas em nosso _________________ (nome Município/Estado),
para fins de divulgação e reprodução pelo ORGANIZADOR (ou parceiro) da
prática de agricultura familiar para alimentação escolar relatada, sem
implicação de danos morais a pessoas físicas ou jurídicas.

Município-UF,

de

de 2017.

___________________________________
Nome do gestor da Entidade Executora – cargo/função
(carimbo)
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ANEXO II – Roteiro para elaboração do Relato

Instituição
Entidade Executora:
Nome completo da Entidade Executora na qual se desenvolveu o relato de experiência.
UF

Dados institucionais
Responsável Institucional:
Atenção: O responsável institucional corresponde à chefia da Secretaria Estadual ou Municipal de
Educação que desenvolveu a prática relatada.
Cargo:
Telefone:
E-mail:

Equipe
Informe os nomes de todos os integrantes da equipe executora da prática relatada, quando for o
caso.
Nome:
Cargo:
Telefone:
E-mail:

Relato da experiência
ATENÇÃO!
Não será aceita inscrição de experiência cujo relato não seja feito de acordo com as orientações
contidas nesta seção.
O relato da iniciativa está deverá atender a descrição geral abaixo discriminada a partir dos
critérios de avaliação estabelecidos no edital.

Descrição geral
Caracterização da situação-problema
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Descreva qual era a situação encontrada anteriormente: o diagnóstico, o contexto e a gravidade
do problema encontrado e por que razão era necessária uma mudança nesse contexto.
Categoria
A categoria escolhida deve ser coerente com a situação relatada
Objetivos da iniciativa
Descreva claramente o objetivo da iniciativa;
Descreva os obstáculos que se entrepunham à iniciativa;
Público acionado e público alvo da iniciativa
a) Descreva os parceiros acionados para execução das ações e cumprimento dos objetivos.
b) Indique quem é ou quais foram os públicos direta e indiretamente afetados pela iniciativa.
Descrição das etapas de ação
Descreva as principais etapas e ações desenvolvidas para dar conta dos objetivos traçados e
superar os obstáculos. Apresente-os de forma cronológica.
A situação hoje
Descreva o que aconteceu após a implementação da inovação. Indique como está, no presente
momento, a situação-problema enfrentada.
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