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Passo a passo 
para as 

inscrições das 
escolas da rede 

pública de 
ensino

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SG
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO - SDA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - DDGE
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Quem pode se inscrever?
• Poderão se inscrever gestores e professores de
escolas regulares de educação básica pública de
qualquer etapa: educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio.
"escola regular" é aquela escola credenciada junto ao MEC como
escola de ensino regular. Importante que estejam com seus atos
constitutivos válidos e funcionando regularmente.
Ressalto que nada impede que escolas regulares que ofereçam
etapas e modalidades diversos se inscrevam”. (mensagem do
Álvaro do Consed em WhatsApp)

• Materiais que podem auxiliar as escolas na
inscrição disponíveis no link:
https://www.premiogestaoescolar.com.br/docum
entos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SG
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO - SDA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - DDGE

https://www.premiogestaoescolar.com.br/documentos


Prezada Equipe,
Para iniciar a inscrição da sua escola no site do Prêmio Gestão Escolar acesse:

https://www.premiogestaoescolar.com.br/
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Clique aqui 
para iniciar 
a inscrição

Se já tiver 
cadastro 

clique aqui

https://www.premiogestaoescolar.com.br/


4

Nesta página
• Leia as orientações para o cadastro;

• baixe e leia o Regulamento;
• e declare que leu e concorda com os termos do Regulamento.



5

Identificação da escola
• Coloque o número do INEP da escola

O código 
do INEP 
começa 
com 31 
mais o 

código da 
escola
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Cadastro
• Confira os dados informados.

Estarão preenchidos o 
INEP, nome da escola, 

município e UF

Clique em avançar
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Instruções de Preenchimento

• Para cadastrar sua escola e realizar o primeiro acesso, preencha os dados 
solicitados abaixo:
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Cadastro

• Após o preenchimento dos dados solicitados, esta é a tela de confirmação do 
cadastro.

Clique em Avançar
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Recebimento de confirmação por e-mail

• A ativação do cadastro será enviada para o e-mail informado, com o CPF e senha, 
que serão utilizados para o acesso ao sistema de inscrição. 
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Autenticação

• Em:  já tenho cadastro/autenticação inserir os dados informados no e-mail

Clique em Entrar
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Passos

• Preencham corretamente as informações complementares, clicando no botão 
“completar”

• Quando todos os dados do 1º passo estiverem completos, inicie o 2º passo. 
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Formulário de Cadastro

• Os campos devem ser preenchidos em cada aba indicada pelas setas. Após, clicar 
em “salvar”.

• Aba: IDENTIFICAÇÃO

A portaria de credencia-
mento é a lei/decreto
que autoriza o
funcionamento da
escola. Deve ser inserido
apenas a lei (números).
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Formulário de Cadastro

• Aba: ENSINO
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Formulário de Cadastro

• Aba: DADOS COMPLEMENTARES
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Formulário de Cadastro

• Aba: DIRETORIA
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Formulário de Cadastro

• Continuação do slide anterior.

• Aba: DIRETORIA
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Formulário de Cadastro

• Aba: INDICADORES

Preenchimento não obrigatório
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Formulário de Cadastro

• Aba: RELATO
• Aqui começa a segunda etapa/segundo passo: 
• preenchimento do Relato de Experiência.

Preenchimento obrigatório para 
concluir/finalizar a inscrição



O arquivo a ser anexado deve estar em formato PDF e não ter mais 
que 5M (5 megabytes) de tamanho.
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Para efeito de avaliação, será considerado apenas o último relato enviado.

As inscrições devem ser finalizadas até 15/8/2020 


