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Prezada Equipe Escolar! 

Gostaríamos de agradecer a participação da sua escola na Edição Especial do 
Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2020. 

Sabemos o quão difícil e desafiador tem sido esse ano. Não imaginávamos ficar 
tanto tempo afastados das nossas escolas e, por isso, tivemos que usar muita criatividade e 
inovação para que pudéssemos manter o vínculo entre os atores escolares e as atividades de 
aprendizagem. 

Estamos tendo que nos reinventar a cada dia para atingir os objetivos educacionais 
e mitigar os prejuízos advindos do afastamento social imposto pela pandemia da Covid-19. 

O intuito do PGE 2020 é reconhecer e valorizar as escolas que encararam a crise e 
que continuam se empenhando com a continuidade do ano letivo, apoiando professores e 
colaboradores, e trabalhando de forma colaborativa — em equipe. E, por ter participado do 
processo de inscrição, sabemos quanto esforço dedicou a esse fazer, por isso, sua escola já 
é uma vencedora! 

Agradecemos por compartilhar sua experiência, sua ação criativa e por manter a 
ação educativa mesmo em tempos tão adversos. 

Vamos olhar para essas novas possibilidades educacionais que surgiram, e surgirão, 
pensando que esse é um excelente momento de compartilhamento de novas práticas, de 
ideias inovadoras e debates para que juntos possamos encontrar soluções mais promissoras 
e duradouras na educação brasileira. 

Continue acompanhando o processo do PGE, pois sua escola será sempre 
homenageada por fazer parte desta Edição. 

Contamos com todas as escolas participantes na Cerimônia de Premiação, prevista 
para acontecer on-line, no dia 10 de dezembro de 2020. 

Obrigada! 
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