ABAG/RP - Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto
Programa Educacional “Agronegócio na Escola” - Etapa Digital
Regulamento
Com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento do Programa Educacional “Agronegócio na Escola”,
em meio ao isolamento social imposto pela Pandemia do COVID-19, a ABAG/RP lançou a Etapa Digital.
Dessa maneira, professores e alunos poderão conhecer mais sobre o setor mesmo fora do ambiente escolar.
Os professores pertencentes às escolas parceiras, que enviaram os cadastros antes do isolamento social,
estão automaticamente inscritos (listagem em posse das Secretarias Municipais de Educação, Diretorias de
Ensino, Departamentos de Educação, Escolas e professores cadastrados). Os demais professores
interessados devem preencher o Formulário de Inscrição (https://forms.gle/r77SFXmCrjesmC9Q7) no site
www.abagrp.org.br .
O presente Regulamento dispõe sobre a apresentação do conteúdo, avaliações e premiações para
professores, alunos, e para a escola que mais se destacar no desenvolvimento das atividades propostas
nesta Etapa Digital. Além disso, os professores ainda poderão concorrer a prêmios com a elaboração de
Planos de Aula “Agronegócio na Escola”. As atividades extensivas aos alunos somam pontos para as escolas
e valem prêmios para os alunos, mas na impossibilidade de realizá-las não há penalização nas premiações
dos professores.
1.

Módulos “Agronegócio na Escola”
A apresentação do conteúdo foi dividida em Módulos e Capítulos. Ao final deles há testes e desafios
que valem pontos para os professores e suas respectivas escolas.
Objetivo: apresentar os conceitos fundamentais e principais temas do agronegócio brasileiro.
1.1.

Do conteúdo - as cartilhas, os vídeos institucionais e os outros materiais disponibilizados pela
ABAG/RP compõem esse novo mecanismo de interação. Neste modelo, o professor é
instigado a conhecer mais o setor agro e a testar seus conhecimentos. Além disso, poderá
utilizar esses materiais para aplicação, via remota, com seus alunos, ou posteriormente,
inclusive em sala de aula.
São 3 (três) Módulos e 6 (seis) Capítulos, distribuídos conforme o Quadro 01:
Quadro 01. Módulos “Agronegócio na Escola”
Módulo 01 – Introdução ao
Agronegócio

Capítulo 01 – Você sabe o que é Agronegócio?
Capítulo 02 – História da Agricultura no Brasil e no Mundo

Módulo 02 – Ciência em
Campo

Capítulo 03 – Agricultura e Ciência

Módulo 03 – Agronegócio
Sustentável

Capítulo 05 – A Agricultura e o Meio Ambiente

Capítulo 04 – Brasil, Pesquisa e Tecnologia para o Agro

Capítulo 06 – Sustentabilidade do Agronegócio

1.2.

Para acessar os Módulos “Agronegócio na Escola” é necessário que cada participante,
previamente inscrito, faça seu cadastro/login no link www.abagrp.org.br/etapa-digital que
estará disponível a partir do dia 20/07/2020.

1.3.

Da avaliação e pontuação - serão oferecidos, em cada Capítulo, um Quiz e uma
AGROpergunta, sempre sobre o conteúdo já apresentado.
1.3.1.

Quiz: questionário com cinco perguntas de múltipla escolha, valendo 10 (dez) pontos
cada resposta correta.

1.3.2.

AGROpergunta: questão dissertativa, valendo até 50 (cinquenta) pontos.
As formas de avaliação e respectivas pontuações estão descritas no Quadro 02:
Quadro 02. Capítulos, Forma de avaliação e Pontuação
Módulo

Capítulos

01 - Introdução ao
Agronegócio

Capítulo 01 - Você sabe o
que é Agronegócio?

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

Capítulo 02 - História da
Agricultura no Brasil e no
Mundo

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

Capítulo 03 - Agricultura e
Ciência

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

Capítulo 04 - Brasil,
Pesquisa e Tecnologia
para o Agro

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

Capítulo 05 - A Agricultura
e o Meio Ambiente

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

Capítulo 06 Sustentabilidade do
Agronegócio

Quiz

50 pontos

AGROpergunta

50 pontos

02 - Ciência em
Campo

03 - Agronegócio
Sustentável

Pontuação Máxima do Professor

1.4.

Forma de
avaliação

Pontuação
Máxima

600 pontos

Do prazo – os professores poderão iniciar os Módulos “Agronegócio na Escola” a qualquer
momento, a partir do lançamento dos mesmos, conforme Quadro 03. Se os Quizzes e as
AGROperguntas, de cada Módulo, forem entregues até as datas indicadas na coluna “Entrega
Parcial do Módulo” haverá bonificação de 10 (dez) pontos, tanto para o professor quanto para
sua respectiva escola.
Os professores que entregarem após esta data, todos os quizzes e AGROperguntas dos
Módulos, receberão, bem como suas respectivas escolas, apenas os pontos referentes à
entrega final (30 pontos), sem a bonificação, e continuarão concorrendo aos prêmios. O prazo
final para as entregas dos quizzes e AGROperguntas terminará no dia 19/08/2020.

Quadro 03. Lançamento dos Módulos e Datas Limites das Entregas das Atividades
Módulo

Capítulo

Lançamento

01 - Introdução ao
Agronegócio

01

20/07/2020

02

24/07/2020

02 - Ciência em
Campo

03

29/07/2020

04

03/08/2020

03 - Agronegócio
Sustentável

05

07/08/2020

Entrega Parcial
do Módulo
até 30/07/2020

até 07/08/2020

até 17/08/2020
06

Entrega Final
*O professor que perder
os prazos das entregas
parciais das atividades
dos Módulos continuará
concorrendo
aos
prêmios se entregar
todos os Quizzes e
AGROperguntas até o
dia 19/08/2020.

12/08/2020

1.5.

Da divulgação e realização do Super Quiz - a classificação final, com as pontuações dos
participantes, em ordem decrescente, será divulgada no dia 25/08/2020. Todos os professores
detentores das 10 (dez) maiores pontuações (sem critério de desempate nesta fase) serão
convidados para participar do Super Quiz, no dia 28/08/2020, às 16h00. O endereço eletrônico
da plataforma na qual será realizado o Super Quiz será divulgado no dia 25/08/2020, para que
os classificados possam se organizar e providenciar a melhor forma de estarem conectados
para participar da atividade.

1.6.

Do acesso à plataforma e participação do Super Quiz: o acesso à plataforma e a conexão
com a internet são de responsabilidade exclusiva do participante, que não terá qualquer direito
se não conseguir participar do Super Quiz, seja por qual motivo for, tenha dado causa a ele ou
não. A ABAG/RP não se responsabilizará por problemas de acesso que os classificados
possam enfrentar, mesmo que comprovado que não tenham dado causa a eles.

1.7.

Do uso da imagem: O participante, ao aceitar participar do Super Quiz, concede à ABAG/RP
o direito de uso de sua imagem e informações prestadas, para o fim específico de divulgar, em
qualquer mídia, as atividades desenvolvidas pela Associação.

1.8.

Da pontuação para o Prêmio Escola: todos os professores que realizarem o Super Quiz
somarão 100 (cem) pontos para suas respectivas escolas (item 3). Além desses, os
professores que se classificarem entre os três primeiros lugares somarão para suas escolas:
1000 (mil), 800 (oitocentos) e 600 (seiscentos) pontos para o primeiro, segundo e terceiro
lugares, respectivamente.

1.9.

Super Quiz - serão feitas 3 (três) rodadas de 10 (dez) perguntas de múltipla escolha,
baseadas nos conteúdos apresentados nos Módulos “Agronegócio na Escola”. Serão
considerados, em cada rodada, o número de acertos e o tempo para responder todas as
perguntas do Super Quiz.

1.10.

Da divulgação dos finalistas e os critérios de desempate – após a terceira rodada, os 3
(três) professores com as maiores pontuações serão anunciados. Caso haja empate os
critérios de desempate serão:
1º critério: classificação no ranking da primeira rodada do Super Quiz;
2º critério: classificação no ranking da segunda rodada do Super Quiz;
3º critério: classificação no ranking da terceira rodada do Super Quiz;
4º critério: maior acúmulo de pontos nas AGROperguntas e Quizzes do Módulo 01;
5º critério: maior acúmulo de pontos nas AGROperguntas e Quizzes do Módulo 02;
6º critério: maior acúmulo de pontos nas AGROperguntas e Quizzes do Módulo 03;
7º critério: concorrente mais velho, comprovado por meio da apresentação, on line, de
documento oficial original, válido e com foto.

1.11.

Da pontuação e premiação - os 3 (três) primeiros colocados, imediatamente após o anúncio,
deverão escolher 1 (uma) entre as opções de prêmios do Quadro 04. O professor classificado
em primeiro lugar terá prioridade na escolha, seguido pelo segundo e pelo terceiro colocados.
O prêmio já escolhido fica indisponível para as escolhas subsequentes.
Quadro 04. Opções de Prêmios para Professores
Colocação

Opções de Prêmios*

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Smart TV (3
 2” ou mais) ou B
 icicleta de alumínio o
 u Caixa de Som Bluetooth
ou Kit Casa (Cafeteira + Air Fryer +
 Grill) ou Kit Aula online (Microfone
lapela + Iluminação + Suporte e tripé para celular)

*Nome, escola, município, endereço completo, CPF e telefone deverão ser fornecidos no ato
da escolha, para possibilitar a entrega dos prêmios. Para transparência e lisura de todo o
processo de premiação, os vencedores se comprometem a enviar, em até 3 (três) dias úteis
após o recebimento, para o e-mail abagrp2@abagrp.org.br, uma fotografia na qual aparecem
portando seus respectivos prêmios, para divulgação.
1.12.

Da participação, avaliação e pontuação dos alunos - os alunos poderão participar, a critério
de seus professores, do #Desafio, c onstante em cada um dos Módulos.
O professor poderá estimular seus alunos, de forma remota, para que cumpram uma
determinada atividade. As respostas deverão ser enviadas pelo professor para o e-mail
abagrp2@abagrp.org.br até o dia 26/08/2020, e deverão estar acompanhadas de uma
fotografia do aluno portando o trabalho/resposta do #Desafio, de acordo com o exigido no
referido Módulo.
Os alunos que fizerem os melhores trabalhos/resposta, de acordo com o determinado em cada
um dos #Desafios, e desde que obtenham nota maior do que 7,0 (sete), serão os vencedores
dos Módulos. Somarão pontos para suas escolas (item 3) e farão jus aos prêmios do Quadro
05. Será premiado apenas 1(um) aluno por módulo. Se as notas não atingirem a média de 7,0
(sete) pontos, não será concedida a premiação designada para o respectivo Módulo. O prêmio
também não será acumulado para módulos subsequentes.

Quadro 05. Prêmios para os Alunos.
#Desafio

Prêmio

Módulo 01

Ebook reader

Módulo 02

Fone de ouvido Bluetooth

Módulo 03

Caixa de som Bluetooth

Os nomes dos alunos vencedores serão divulgados no dia 03/09/2020. Os professores
responsáveis pelas inscrições dos referidos trabalhos serão contatados a partir do dia
04/09/2020, quando deverão fornecer os endereços para onde os prêmios serão enviados.
Para atender aos critérios de transparência e lisura do processo de premiação, os
professores se comprometem a enviar, em até 3 (três) dias úteis após a entrega dos prêmios
aos seus alunos, um e-mail ao endereço abagrp2@abagrp.org.br contendo uma fotografia, na
qual o aluno aparece portando seu prêmio, para divulgação.
2.

Plano de Aula "Agronegócio na Escola"
Objetivos: valorizar o trabalho do professor, conectar o conteúdo do Programa Educacional
“Agronegócio na Escola” com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas diferentes disciplinas e
áreas do conhecimento.
2.1.

Da proposta - elaboração de um (ou mais) Plano(s) de Aula com abordagem do tema
agronegócio no conteúdo de qualquer disciplina da grade curricular. A intenção é formar uma
coleção de ideias que possam inspirar, ou mesmo ser utilizadas por outros professores
futuramente. O plano poderá abordar aspectos históricos, culturais, econômicos, sociais,
ambientais, e/ou envolver o estudo de cadeias produtivas, inovações tecnológicas e outros
assuntos relacionadas ao agronegócio.

2.2.

Da participação – os professores pertencentes às escolas parceiras, que enviaram os
cadastros antes do isolamento social, estão automaticamente inscritos (listagem em posse das
Secretarias Municipais de Educação, Diretorias de Ensino, Departamentos de Educação,
Escolas e professores cadastrados). Os demais professores interessados devem preencher o
Formulário de Inscrição (https://forms.gle/r77SFXmCrjesmC9Q7) no site www.abagrp.org.br.
O(s) Plano(s) de Aula, em conformidade com o ANEXO 1, deverá(ão) ser enviado(s) pelo
próprio professor para o e-mail abagrp2@abagrp.org.br até o dia 19 de agosto de 2020.

2.3.

Da avaliação, pontuação e divulgação – os planos válidos (que estiverem em consonância
com o disposto neste Regulamento) serão enviados para uma Comissão Julgadora formada
por especialistas das áreas de agronegócio, comunicação, e/ou pedagogia. As pontuações
seguirão os seguintes critérios:
- Desenvolvimento do Tema (até 50 pontos);
- Criatividade (até 30 pontos);
- Conexão com a BNCC (até 10 pontos);
- Coerência e Coesão (até 10 pontos).
Os Planos que não atingirem o mínimo de 50 (cinquenta) pontos não serão considerados
válidos, e serão desclassificados.

Os professores que finalizaram os Módulos “Agronegócio na Escola” terão acréscimo de 5
(cinco) pontos no(s) Plano(s) de Aula válido(s).
A divulgação dos nomes dos autores dos Planos de Aula mais bem pontuados (até 5) será feita
no site da ABAG/RP, até o dia 31 de agosto de 2020. Esses professores serão comunicados
por email (no endereço informado no ato do cadastramento) e convidados para apresentar
seus trabalhos, via internet, para a Comissão Julgadora, no dia 03 de setembro de 2020, às
16h00. Poderão ser classificados mais de um Plano de Aula por professor, que também poderá
fazer jus a mais de um prêmio.
O endereço eletrônico da plataforma na qual será realizada a apresentação dos trabalhos será
divulgado no dia 31 de agosto de 2020, para que os classificados possam se organizar e
providenciar a melhor forma de estarem conectados para participar da atividade. O acesso à
plataforma e a conexão com a internet são de responsabilidade exclusiva do participante, que
não terá qualquer direito se não conseguir participar da apresentação virtual, seja por qual
motivo for, tenha dado causa a ele, ou não. A ABAG/RP não se responsabilizará por problemas
de acesso que os classificados possam enfrentar, mesmo que comprovado que não tenham
dado causa a eles.
Todos os Planos de Aula válidos, mesmo que não selecionados para a apresentação virtual,
somarão até 100 (cem) pontos para a escola de vínculo do professor para o Prêmio Escola Etapa Digital. Além desses, os professores que se classificarem entre os três primeiros
somarão 1000 (mil), 800 (oitocentos) e 600 (seiscentos) pontos para o primeiro, segundo e
terceiro lugares, respectivamente.
Apresentação para a Comissão Julgadora - virtual: as pontuações prévias de todos os
Planos de Aulas serão zeradas. Cada professor terá 10 (dez) minutos para apresentar seu
Plano de Aula. A ordem das apresentações será determinada em função da ordem alfabética
dos nomes dos selecionados.
Poderão ser usados slides, fotos e vídeos, desde que compartilhados em modo apresentação
na plataforma da reunião virtual. Os vídeos não poderão exceder a 3 minutos, e deverão ser
complementares à apresentação oral. As apresentações feitas integralmente em vídeos
pré-gravados serão desclassificadas.
A pontuação máxima que poderá ser atribuída a cada Plano de Aula é de 100 (cem) pontos.
Os trabalhos que, na avaliação da Comissão Julgadora, não atingirem a pontuação mínima de
70 (setenta) pontos não farão jus à premiação. O professor que, em sua apresentação exceder
o tempo de 10 (dez) minutos será penalizado em 20 (vinte) pontos.
Apesar de não ser obrigatória a pronta aplicação do Plano de Aula inscrito, os professores que
a comprovarem, no período deste Concurso, poderão receber até 10 (dez) pontos adicionais
à nota da apresentação, lembrando que a pontuação máxima é de 100 (cem) pontos. Em caso
de empate será concedido o prêmio ao candidato mais velho, mediante comprovação com
documento de identificação oficial, válido e com foto.
Poderão ser premiados até 3 (três) Planos de Aula, podendo ser mais de um Plano de Aula de
um mesmo professor.

2.4.

Da premiação – os resultados serão divulgados pela Comissão Julgadora após as
apresentações, e os classificados deverão escolher um dos prêmios abaixo. Os mais bem
pontuados terão prioridade na escolha. Uma vez escolhido determinado prêmio, ele deixa de
constar da lista de opções para as escolhas subsequentes.
Prêmios:
1 (uma) Smart TV 32” (ou mais)
1 (um) Ar Condicionado Split
1 (uma) Bicicleta de alumínio (aro 29”)
1 (uma) Bicicleta ergométrica
1 (uma) Caixa de som Bluetooth
1 (um) Hoverboard
1 (um) Kit Aula online (Microfone lapela + Iluminação + Suporte e tripé para celular)
Os prêmios serão entregues nos endereços fornecidos pelos ganhadores durante o ato da
escolha. Será necessário informar nome completo, endereço completo, CPF e telefone, para
possibilitar a entrega dos prêmios. Para transparência e lisura de todo o processo de
premiação, os vencedores se comprometem a enviar, em até 3 (três) dias úteis após o
recebimento, para o e-mail abagrp2@abagrp.org.br, uma fotografia, na qual aparecem
portando seus respectivos prêmios, para divulgação.

3.

Prêmio Escola - Etapa Digital
Objetivos: reconhecer o engajamento da Unidade Escolar no desenvolvimento do Programa
Educacional “Agronegócio na Escola” - Etapa Digital. Estimular a participação dos corpos docente e
discente nas atividades propostas.
3.1.

Da participação - aberta a todas as escolas participantes do Programa Educacional
“Agronegócio na Escola” - Etapa Digital..

3.2.

Da pontuação - a participação e o desempenho de alunos e professores nas atividades
somarão pontos para a Unidade Escolar, de acordo com o Quadro 06.
Quadro 06. Pontuações para o Prêmio Escola - Etapa Digital.
Participante
Alunos

Atividade
#Desafio

Quiz e
AGROpergunta
Professores entregue nos
prazos

Item

Pontuação

1º Lugar

1000 pontos

2º Lugar

800 pontos

3º Lugar

600 pontos

Entregas Parciais

10 pontos / professor / módulo

Quiz e AGRO
pergunta

Entrega Final de 30 pontos / professor
todos os módulos,
até 19 de agosto *

Super Quiz

Participação

100 pontos / professor participante

1º Lugar

1000 pontos

2º Lugar

800 pontos

3º Lugar

600 pontos

Plano de Aula
“Agronegócio na Entrega do Plano até até 100 pontos / plano válido
19 de agosto
Escola”
1º Lugar

1000 pontos

2º Lugar

800 pontos

3º Lugar

600 pontos

*Serão computados somente os pontos de participação dos professores que entregarem as
atividades de todos os Módulos. Não serão considerados pontos das entregas parciais.
3.3.

4.

Da premiação - a escola que somar o maior número de pontos será considerada a vencedora,
e receberá um prêmio surpresa, que será divulgado no dia 03/09/2020.

Disposições Gerais
4.1.
O ato da inscrição e/ou o envio dos trabalhos significam a aceitação plena das normas contidas
neste Regulamento.
4.2.
Os dados pessoais que, porventura, forem solicitados pela ABAG/RP são apenas e tão
somente para a entrega dos prêmios dos concursos.
4.3.
O não cumprimento de qualquer norma contida neste Regulamento acarretará na
desclassificação do trabalho.
4.4.
Os trabalhos e materiais enviados deverão ser originais. Não serão aceitas cópias parciais ou
integrais de trabalhos de outros autores. Quando detectadas fraudes os trabalhos serão
desclassificados.
4.5.
Os participantes e/ou vencedores (as) autorizam a ABAG/RP a usar suas imagens, bem como
cópias (integral ou parcial) de suas criações, de forma gratuita e sem quaisquer ônus para seus
dirigentes ou associados.
4.6.
A decisão da Comissão Julgadora é soberana e não cabem questionamentos.
4.7.
Os equipamentos e materiais necessários, bem como a conexão à Internet são de
responsabilidade de cada participante.
4.8.
Casos omissos serão solucionados pelo Conselho Diretor da ABAG/RP.

Ribeirão Preto, 08 de julho de 2020.

Mônika Bergamaschi
Presidente do Conselho Diretor
ANEXO

