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Prezados Associados e Parceiros,

A AOTP foi convidada em 2009 para formar parceria com o prestigiado evento Brazilian International Press Award. Este evento reconhece, a cada ano,
personalidades, instituições, iniciativas e indivíduos comprometidos em promover uma imagem positiva do Brasil nos Estados Unidos. Nossa contribuição nessa
parceria será a de reconhecer e incentivar ainda mais as conquistas e contribuições daqueles que se destacam no ensino e promoção da Língua Portuguesa nos
Estados Unidos. Agora já está na hora de você participar da premiação deste ano com suas sugestões de candidatos. Gostaríamos de sua opinião neste
processo democrático indicando os seus candidatos para as seguintes categorias:

. Universidade com programa de Língua Portuguesa

. Instituição ou Organização Comunitária com programa de Língua Portuguesa

. Escola pública K-2 com programa de Língua Portuguesa

. Projeto/Iniciativa Educacional

. Professor (de nível universitário que esteja lecionando)

. Professor (nível fundamental ou médio que esteja lecionando)

. Publicação acadêmica (livro e artigo)

Gostaríamos de obter suas sugestões até o prazo dado pela diretoria da AOTP. Por favor, escreva um pequeno parágrafo justificando suas escolhas por
categoria para que os diretores da AOTP possam avaliá-las e envie para info@aotpsite.org . As sugestões, bem como o voto, deverão ser feitos apenas pelos
associados que estão em dia com sua anuidade e por nossos parceiros. Esta premiação representa um importante passo para o reconhecimento do trabalho de
muitos profissionais na área de ensino da Língua Portuguesa neste país.

Cordialmente,

Anete Arslanian

Presidente da AOTP
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Destaques no Ensino e Promoção da Língua Portuguesa nos Estados Unidos

Regras e regulamentos:
Nomeações: Somente os parceiros e associados da American Organization of Teachers of Portuguese (AOTP) que estejam em dia com sua anuidade poderão
participar com nomeações. O associado poderá nomear a si próprio, o seu projeto ou instituição onde trabalha. Deverá apresentar um parágrafo em português
e, se possível, fotos ou outro material que ilustre e justifique sua nomeação. Peço que você se identifique com nome completo, telefone e e-mail para contato.
Os diretores da AOTP não participarão das nomeações; no evento em que não haja indicações ou apenas uma indicação feita pelos associados e parceiros em
alguma categoria, os diretores poderão então sugerir nomes para que os associados possam ter opções para votar. O prêmio Especial da AOTP é outorgado
exclusivamente pelos diretores da AOTP.

Prazo para nomeações: As nomeações para os candidatos de 2015 devem ser feitas até o dia dia 10 de dezembro de 2014.

Elegibilidade:
-

Professor de Língua Portuguesa com no mínimo três anos de atuação nos Estados Unidos no ensino da Língua Portuguesa
e que esteja lecionando.

-

Instituição em funcionamento que ofereça e promova o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos com no mínimo
dois anos de atuação.

-

Projeto: desenvolvido nos Estados Unidos e relacionado à Língua Portuguesa e sua expressão cultural e que esteja em
funcionamento por, pelo menos, dois anos ou tenha sido apresentado entre 2013 e 2014.

-

As publicações e artigos devem atender ao critério de autencidade.

-

Os diretores da AOTP, bem como as instituições na qual eles tenham cargo como diretores ou participem do conselho
consultivo, não serão elegíveis ao Prêmio AOTP por questões éticas.

Responsabilidades da Diretoria e Conselho Consultivo da AOTP:
. cabe à diretoria e ao conselho determinar critérios, formas e procedimentos desta premiação;
. retirar nomes de candidatos da lista que não sejam elegíveis para esta premiação;
. acrescentar nomes de candidatos à lista de indicados caso não haja participação dos associados em uma categoria específica ou somente uma indicação para
as categorias;
a
a
a
. divulgar o prazo das nomeações (1 . fase), os nomes dos candidatos para votação (2 . fase) e os resultados dos votos (3 . fase).

Votação:
A votação será feita online. Os diretores e conselho da AOTP têm direito a voto.
Após as indicações, cada associado deverá votar em um candidato por categoria dentro do prazo ainda a ser divulgado.
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Categorias: As categorias para a premiação da AOTP no Press Award são:

- Professor (universitário e K-12 ) : Este prêmio será dado a dois (duas) professores (as) que demonstrem viabilizar autênticas experiências culturais e métodos
criativos de atividades comunicativas para seus alunos e que proporcionem experiências de imersão autênticas fora da sala de aula para que os alunos apliquem
suas habilidades comunicativas. Um professor será escolhido para cada categoria: um para nível universitário e um professor para a categoria ensino
fundamental/ médio (k-12).
- Projeto-iniciativa educacional : Projeto inovador que envolva pessoas expostas à língua portuguesa e cultura. Um exemplo pode ser um programa de Study
Abroad organizado por universidades, um projeto desenvolvido em sala de aula ou um evento da língua portuguesa. O Projeto deve estar em funcionamento
pelo menos por dois anos. O projeto de sala de aula ou o evento da língua portuguesa, por exemplo, devem ter sido apresentados entre 2013 e 2014. Apenas
um projeto será escolhido para esta categoria.
- Instituição: escola k-12, organização comunitária ( exemplo: igrejas, grupos de pais e associações que viabilizam o ensino de português para um grupo de
alunos da comunidade) e universidade com pelo menos dois anos de existência de um programa de português. Três instituições (1 universidade, 1 escola k-12 e
1 organização comunitária) que tenham exemplar trabalho com ensino da Língua Portuguesa serão escolhidas para esta categoria .
- Pesquisa /Artigos acadêmicos sobre a Língua Portuguesa (PLE ou PLH) produzidos em inglês ou português nos Estados Unidos. Uma publicação deverá ser
escolhida baseada na originalidade e utilidade para as comunidades falantes de língua portuguesa, professores e alunos de português. A data da Publicação
deverá ser entre 2012 e 2014.
- Livro sobre o ensino/aprendizado da Língua Portuguesa - publicado nos Estados Unidos nos últimos cinco anos.

Prêmio especial
Os prêmios especiais são outorgados soberanamente pela American Organization of Teachers of Portuguese (AOTP) e os critérios de escolha são determinados
pela diretoria da AOTP, portanto não estarão incluídos na votação.

