
PRÊMIO CIDA MATTAR PARA EDUCADORES SOCIAIS E
MENTORES CRISTÃOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES –

2021

REGULAMENTO

Capítulo I: OBJETIVOS

Art. 1o – A Rede Mãos Dadas criou o Prêmio Cida Mattar para Educadores Sociais e Mentores Cristãos
de Crianças e Adolescentes com o objetivo de reconhecer o trabalho das pessoas envolvidas em respostas
cristãs para os problemas vividos pelas crianças e adolescentes.

Capítulo II: PARTICIPANTES
Art. 2o – Poderão participar do “Prêmio Cida Mattar para Educadores Sociais e Mentores Cristãos de
Crianças e Adolescentes” pessoas que ocupam as seguintes funções:

§1o – Trabalham (como voluntários ou assalariados) em projetos sociais que mantém parceria direta
com a Rede Mãos Dadas: ABBA, ACEV, ACRIDAS, AEBVB, AECEP, Alef, Aliança Evangélica,Allianz

Mission no Brasil, APEC, Asas de Socorro, Atrium, Atuação Voluntária, BEM, Betel Brasileiro, CADI,

CAF, Claves, Compassion Internacional, Convenção Batista Mineira, Happy Child International (UK),

Editora Ultimato, Encontro com Deus, Espaço de Proteção, Espaço Infância Protegida, Exército de

Salvação, Geração Elo, FEPAS, FBS, Instituto Construindo Um Lugar Seguro, Instituto Lado a Lado,

Irmandade Evangélica Betânia, Jeame, JOCUM, JPC, Junta de Missões Mundiais, Lifewords, Médicos

de Cristo, Missão Aliança, Missão Sal da Terra, MOVIMENTO PELO DIREITO DO ÓRFÃO, NADI ,Oanse,

Pepe-Network, Projeto Reconstruir, Rebusca, Rede Viva, REMER, Renas, SBB, SevenArts, Visão

Mundial, Visão Urbana.

§2o – Trabalham (como voluntários ou assalariados) em projetos sociais que mantém parceria com as
seguintes organizações: ABBA, ACEV, ACRIDAS, AEBVB, AECEP, Alef, Aliança Evangélica,Allianz

Mission no Brasil, APEC, Asas de Socorro, Atrium, Atuação Voluntária, BEM, Betel Brasileiro, CADI,

CAF, Claves, Compassion Internacional, Convenção Batista Mineira, Happy Child International (UK),

Editora Ultimato, Encontro com Deus, Espaço de Proteção, Espaço Infância Protegida, Exército de

Salvação, Geração Elo, FEPAS, FBS, Instituto Construindo Um Lugar Seguro, Instituto Lado a Lado,

Irmandade Evangélica Betânia, Jeame, JOCUM, JPC, Junta de Missões Mundiais, Lifewords, Médicos

de Cristo, Missão Aliança, Missão Sal da Terra, MOVIMENTO PELO DIREITO DO ÓRFÃO, NADI  Oanse,

Pepe-Network, Projeto Reconstruir, Rebusca, Rede Viva, REMER, Renas, SBB, SevenArts, Visão

Mundial, Visão Urbana.

§3o – Atuam em igrejas (como voluntários ou assalariados) ligadas a qualquer das organizações
mencionadas nos parágrafos §1o e §2o. Esta atuação não precisa ser oficial, mas precisa ser



reconhecida por meio de uma carta do pastor, explicando como a pessoa atua junto às crianças ou
adolescentes e como no seu entender ela merece ser considerada como mentora de crianças e/ou
adolescentes.

§4o – Trabalham em projetos ou programas sociais pertencentes à rede de proteção de seu município
(CRAS/CREAS, Conselho Tutelar etc.) e pertencem, ao mesmo tempo, a uma igreja local que está
ligada a qualquer das organizações citadas nos parágrafos §1o e §2o.

§5o – Trabalham em agências missionárias, acampamentos ou projetos missionários voltados para
crianças ou adolescentes que façam parte das organizações parceiras citadas nos parágrafos §1o e
§2o.

Capítulo III: PRAZOS E FORMAS DE INSCRIÇÃO
Art. 3o - O prazo para inscrições vai do dia 15 de setembro de 2021 ao 15 de outubro de 2021.

Art. 4o - Os ganhadores do prêmio serão anunciados no dia 30 de novembro de 2021.
Art. 5o - As inscrições serão feitas por meio do preenchimento de um formulário postado no site
www.maosdadas.ong.br/escola/. Para chegar ao local exato do formulário de inscrição, basta clicar no banner
Prêmio Cida Mattar.

§1o – O Formulário exigirá informações básicas do participante: nome, endereço para contato,
posição ou função que desempenha junto às crianças ou adolescentes, ligação institucional (igreja ou
projeto social), ligação institucional com a Rede Mãos Dadas (à qual organização a igreja ou projeto
social pertence).
§2o – O Formulário exigirá uma carta de recomendação do líder imediato do educador social (se
atuar em projeto social) ou de um líder eclesiástico (se estiver se inscrevendo como mentor). A carta
deverá ser encaminhada para o e-mail cartas@maosdadas.org.
§3o – O Formulário identificará a história que deseja contar, mas não submeterá a história no
momento da inscrição. Informações básicas sobre a história serão submetidas no momento da
inscrição. A Rede Mãos Dadas escolherá até 10 histórias para serem escritas e submetidas
posteriormente.
§4o – O Formulário exigirá a assinatura de uma autorização para publicação que deve ser obtida junto
aos protagonistas da história.

Art. 6o – As inscrições estarão completas após o envio do formulário e da carta de recomendação como está
indicado no Art. 5o.

§1o – Cada pessoa poderá concorrer com a indicação de até 3 histórias.
§2o – A história precisa ser inédita, ou seja, nunca publicada anteriormente pelos canais tradicionais:
livro ou artigo em revista, gravada em programa de rádio.
§3o – A história precisa ser verídica e ter a autorização expressa por escrito do protagonista principal.
§4o – A história deverá ser indicada pelo seu conteúdo diretamente relacionado ao tema do Prêmio
Cida Mattar 2021. Ou seja, a pessoa mencionada autoriza ser identificada ou permite que a história
seja contada com o uso de pseudônimos e formas de se ocultar a identidade dos personagens. Em
ambos os casos, é necessária a autorização do personagem principal.

Capítulo V: CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS HISTÓRIAS INDICADAS

Art. 7o – O participante do Prêmio Cida Mattar 2021 NÃO SUBMETERÁ a história escrita e sim um
resumo conteúdo da história. A avaliação inicial será feita em função das informações contidas no
formulário.
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Art. 8o – Apenas 10 indicações de histórias serão selecionadas para então serem redigidas. Cada
participante selecionado terá a ajuda de um mentor da Rede Mãos Dadas para redigir a sua história, e um
prazo para sua entrega de 15 dias a contar do anúncio de sua qualificação. Justificativa: este processo se dá
em função da demanda para correção de textos e da necessidade de qualidade para publicação destes textos.

Art. 9o – A Equipe de Comunicação da Rede Mãos Dadas fará a classificação das 10 histórias neste primeiro
momento.

Art. 10o – A história poderá ser um relato de algo que aconteceu com o participante quando criança ou
adolescente; poderá ́ ser também algo que aconteceu no seu trabalho com crianças ou adolescentes. Poderá ́
ainda ser algo que ele testemunhou na vida de alguém que o inspira. Em todos os casos, a história precisa ser
verídica.

Art. 11o – As indicações de histórias serão escolhidas a partir destes critérios:

§1o – A história tem a ver com o tema da Campanha Meu Educador Social Cristão deste ano? O tema
deve estar relacionado à importância do cuidado mútuo e deve ter como título: O seu gesto foi um
presente de Deus para mim”. A história a ser contada deve ter como protagonista alguém que fez
algo especial para você, um gesto de cuidado direcionado a você, quando você realmente precisava.

§2o – As informações submetidas por meio do formulário evidenciam a relação da história com
algum aspecto do tema. Caso não haja relação estabelecida entre a história e o tema, a história será
desqualificada.

§3o – As informações submetidas demonstram que a criança ou adolescente serão tratados sob a
perspectiva de que o ser humano, independentemente de sua faixa etária, é uma criatura digna e
merecedora do nosso respeito e admiração?

§4o – As informações submetidas demonstram que a história terá um elemento que ajudará na
mudança de visão de seus ouvintes ou leitores ajudando-os na transformação de suas realidades a
partir da mudança de paradigmas?

Capítulo VI: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS HISTÓRIAS
Art. 12o – A história será́ redigida pelo participante com a ajuda de um mentor da Rede Mãos Dadas e
submetida pelo e-mail cartas@maosdadas.org observando os seguintes critérios:

§1o – A história deverá ter no mínimo 600 e no máximo 1200 palavras, arquivo em Word.
§2o – A história deverá estar em condição de publicação o que significa dizer que o cuidado devido
com nomes de pessoas mencionados, datas e fatos foram criteriosamente observados.

Art. 13o – Critérios que os avaliadores levarão em conta:
§1o – A história desenvolve bem a sua mensagem principal? Tem um eixo e foco principal que está
desenvolvido com clareza?
§2o – A história foi bem contada? Ou seja, foi contada de forma envolvente que dá vontade de ler?
§3o – A história foi contada de forma a respeitar as normas da língua portuguesa? O uso de
expressões vulgares é terminantemente proibido.
§4o – A história deixou claro a quem ela foi dirigida? Os públicos alvos específicos para efeitos deste
prêmio podem ser: (1) crianças e adolescentes, (2) educadores sociais, (3) cristãos interessados na
causa da criança e do adolescente. A história deu preferência a um destes três públicos de forma
estratégica, ao invés de tentar atingir a todos?
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Capítulo VII: JULGAMENTO DAS HISTÓRIAS
Art. 14o – Cada história será ́ avaliada por 3 pessoas diferentes. Estas pessoas têm experiência prática no
trabalho com crianças e adolescentes, mas não trabalham atualmente no atendimento direto em projetos
sociais ou em suas equipes. Todas elas farão este trabalho de forma voluntária como parte de sua
contribuição para a Rede Mãos Dadas.
Art. 15o – Cada avaliador pontuará a história de acordo com os critérios acima citados, atribuindo 25 pontos
para cada um dos 4 critérios formando uma pontuação máxima de 100 pontos. Havendo empate, será
realizada uma segunda rodada de leitura pelos mesmos revisores para definição de um ganhador.

Art. 16o – A comissão julgadora selecionará as três melhores histórias para premiação. Serão premiados o
autor da história, as crianças ou adolescentes com as quais esta pessoa trabalha, e a organização na qual atua
(uma igreja local ou um projeto social).

Art. 17o – As outras 7 histórias também serão premiadas de acordo com o que está exposto no Capítulo
VIII.

Capítulo VIII: PREMIAÇÃO
Art. 18o – Serão três prêmios assim distribuídos:

Primeiro Lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar
P/ o
educador

Viagem de quatro dias
com direito a
acompanhante.¹

Kit do Autocuidado
com voucher para 3
massagens relaxantes e
de produtos de beleza no
valor de 500,00

Kit de beleza num total de
200,00

P/ a
organização

1 Kit Educacional Claves
"Brincando nos
fortalecemos para
enfrentar situações
difíceis"

10 Jogos Compartilha
Pocket

Kit Celebrando Kids
(Guia do Líder e Diário de
Bordo para crianças)

Kit Celebrando Teens
(Guia do Líder e Diário de
Bordo para adolescentes)

Kit Minha Primeira
Mensagem + Tapete
Para Colorir + 365
Histórias Bíblicas para
Colorir | Aprendendo
Sobre a Bíblia

P/ as
crianças

30 - Bíblias para as
criança da organização

30 - Bíblias para as
criança da organização

P/
todos

Para todos os participantes que tiverem suas histórias classificadas: uma cópia
impressa da cartilha “Jogos que Celebram o Cuidado Mútuo”

Capítulo VIII: DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19o – A participação no concurso implica total concordância com as normas que regem o presente
regulamento.
Art. 20o – Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem ajustados a todos os requisitos e orientações
deste regulamento.



Art. 21o – A escolha das histórias premiadas e dos participantes como avaliadores, assim como a decisão de
casos omissos neste regulamento, serão de inteira responsabilidade da coordenação da Rede Mãos Dadas, de
forma soberana e irrecorrível.

¹- A viagem será de 4 (quatro) dias com alimentação inclusa no valor máximo de R$2.500,00. O destino será escolhido
pelo ganhador mas estará limitado à mesma região onde mora (Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte ou Nordeste).
A única exceção será feita para o Centro Oeste que pode optar por um destino no litoral desde que a viagem até o local
fique dentro do limite de R$750,00.

IMAGENS ILUSTRATIVAS:
Kit Educativo Claves Brincando nos Fortalecemos:
Este material metodológico apresenta uma proposta de trabalho para a prevenção dos maus-tratos e da violência sexual
na infância e na adolescência, elaborada pelo Programa CLAVES da Juventud para Cristo no Uruguai. A proposta
oferece três programas de prevenção nesta área, bem como as instruções para a adequada utilização dos materiais
didáticos anexos.

Jogo Compartilha Pocket
Compartilha! é um jogo que vai te ajudar a sair das questões clichês e da superficialidade da vida virtual. Da
música preferida aos desafios da vida cristã, esse jogo vai dar o que falar! Não existem respostas certas ou
erradas, o objetivo é abrir a cabeça, quebrar o gelo e criar pontes entre os jogadores. Você pode jogar em
família, com os amigos e em toda variedade de pequenos grupos.

Bíblia para Crianças:
Com esta publicação o público infantojuvenil conseguirá ir fundo na Palavra de Deus de uma maneira
surpreendente. O leitor descobrirá, por exemplo, que preparar um simples sanduíche pode ter tudo a ver com
hospitalidade; são 102 experiências – desde fazer um lanche até elaborar um experimento científico – que
oferecem a oportunidade de se descobrir a mensagem secreta que está por trás de cada uma delas.



Kit Minha Primeira Mensagem + Tapete Para Colorir + 365 Histórias Bíblicas para Colorir | Aprendendo Sobre
a Bíblia
Ensinar a amar a Deus, ouvir e obedecer à sua Palavra será o melhor dos ensinamentos que poderá deixar
para os seus filhos, não é mesmo? Para auxiliar vocês nessa tarefa tão desafiadora, juntamos 3 produtos que
servirão de auxílio para esse momento.

Kit Celebrando Kids
O Celebrando Kids é um programa voltado a crianças entre cinco e doze anos de idade vindas de lares onde
talvez sofram algum tipo de trauma emocional, compulsões e/ou maus-hábitos. Se elas fazem parte do
programa, significa que alguma pessoa de seu relacionamento (pai, mãe ou irmãos, entre outros familiares)
tomou o passo corajoso de iniciar o processo de cura no Celebrando a Recuperação.
O Guia do Líder capacita líderes e leigos a orientarem essas crianças. Para isso, o material foi preparado com
técnicas práticas, estratégias e valores para ajudá-las a superarem estes padrões de comportamento, além de
um CD com vídeos que acompanham as lições.

Kit Celebrando Teens
O Celebrando Teens é um programa de 52 semanas de duração, com lições baseadas nas bem-aventuranças,
versículos nos quais Jesus traçou os princípios da felicidade no Sermão do Monte (Mateus 5.1-12).



Elaborado especialmente para adolescentes entre 11 e 14 anos de idade, o programa tem o objetivo de
apresentar uma maneira sábia e saudável de viver, centrada em Deus. Seu público-alvo é formado por jovens
que estejam lutando contra um vício, encarando algum tipo de crise, venham de um lar conflituoso ou
tenham algum familiar adulto participando do programa Celebrando a Recuperação.


