
REGULAMENTO DO SELO ESCOLA QUE AMA SUA MENTE 2022

1 - Sobre o Selo

O Selo Escola Que Ama Sua Mente 2022 tem como objetivo reconhecer e apoiar as escolas da

rede pública de ensino que se comprometem com seu papel de impulsionar uma cultura de

promoção, prevenção e manejo da saúde mental na rotina escolar.

O Selo contempla as dimensões de Promoção, Prevenção, Manejo e Ambiente relacionados à

Saúde Mental e cruza essas dimensões com os eixos escolar, comunitário e social. Com isso

procura:

● Impulsionar o tema na escola.

● Estimular um senso de comprometimento e responsabilização.

● Fazer com que o tema Saúde Mental esteja presente na rotina escolar.

● Apoiar o desenvolvimento das escolas participantes, assim como reconhecer e dar

visibilidade para as melhores práticas.

O Selo é mais do que um atestado da obtenção de qualquer tipo de resultado. Ele deve ser

entendido como um processo que desperta o interesse, combate o estigma, aponta caminhos,

mobiliza, dissemina conhecimento e promove a troca de experiência prática entre escolas.



2 -   Sobre a participação

Poderão participar do Selo Escola Que Ama Sua Mente 2022, as Instituições de Ensino que

cumpram na  integralidade os seguintes critérios:

Ser uma escola reconhecida pelo MEC;

Ser uma escola de Ensino Fundamental ou Médio (Regular, Escola em Tempo Integral,

Técnico ou EJA);

Ser uma escola Pública (municipal, estadual ou federal);

Estar localizada em território nacional;

Ter vontade de participar de uma comunidade que visa a troca de experiências;

Preencher o formulário de diagnóstico com o máximo de informações e aceitar os Termos de

Política de Privacidade do Selo;

Ter a anuência da Diretoria da escola por meio da assinatura do Termo de Adesão ao Selo;

Ter disponibilidade para receber uma visita virtual ou presencial de voluntários do Selo, caso

a escola tenha a possibilidade de receber um reconhecimento.

Escolas que não cumprirem algum dos critérios de elegibilidade poderão usufruir do autodiagnóstico

disponível no site, assim como de todo o conteúdo aberto ao público, porém não serão elegíveis a

receber o Selo ou seus reconhecimentos, assim como participar da comunidade e ter acesso a conteúdos

e eventos exclusivos.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do site https://selo.amesuamente.org.br/ e

assinatura do Termo de Adesão por responsável legal da instituição.

https://selo.amesuamentenasescolas.org.br/


3 – Sobre o Cronograma

Etapa Datas

Lançamento do Selo 28/04/2022

Autodiagnóstico e inscrições De 28/04/2022 a 15/07/2022

Avaliação das inscrições De 18/07/20022 a 19/08/2022

Visitas técnicas para avaliação de destaques De 22/08/2022 a 23/09/2022

Cerimônia de entrega dos Selos e

reconhecimento de destaques

10/10/2022

O INSTITUTO AME SUA MENTE, na qualidade de responsável pelo Selo Escola Que Ama Sua

Mente 2022, se reserva o direito de alterar a qualquer momento o Cronograma acima

estabelecido, a seu exclusivo critério, mediante publicação no site

https://selo.amesuamente.org.br/

4 - Como se inscrever?

I - Acesse o endereço eletrônico: https://selo.amesuamente.org.br/

II – Faça o cadastro para acesso ao autodiagnóstico.

III – Preencha o autodiagnóstico e conheça seus resultados.

IV – Aceite os Termos de Uso e Privacidade do Site da iniciativa e envie o Termo de Adesão ao

Regulamento assinado pela diretoria da escola.

V – Aguarde o resultado da avaliação.

VI – Faça parte da Comunidade do Selo.

O autodiagnóstico possui questões de múltipla escolha divididas em blocos temáticos. Em

https://selo.amesuamente.org.br/


cada bloco de perguntas há espaço para a descrição de práticas e justificativas, assim como é

possível incluir anexos que evidenciem a realização de atividades. Embora o envio de

justificativas e anexos não seja obrigatório, eles aumentam as chances de uma boa prática

realizada por uma escola ser reconhecida na cerimônia de entrega do Selo.

Ao preencher as informações e enviar documentos, a escola deve ter atenção e cuidado para

não compartilhar dados pessoais e dados pessoais sensíveis de seus funcionários ou alunos. A

iniciativa tem como objetivo analisar as práticas de promoção, prevenção e manejo nas

escolas, mas não de coletar ou processar dados pessoais de funcionários e alunos.

Recomenda-se que relatórios das atividades, assim como informações gerais não utilizem

nomes, imagens ou outros dados pessoais de funcionários e alunos que viabilize sua

identificação. Em caso de estatísticas e cruzamento de informações, os dados devem ser

anonimizados, permitindo apenas a verificação dos resultados gerais das atividades e

impossibilitando a identificação dos alunos de forma individual ou coletiva.

O INSTITUTO AME SUA MENTE não se responsabilizará por eventuais danos causados pelo

compartilhamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos funcionários e alunos

sem a devida autorização.

O INSTITUTO AME SUA MENTE poderá coletar as informações gerais e estatísticas constantes

nos documentos e informações compartilhadas pela escola para fins exclusivos de estatísticas

e relatórios gerais sobre a saúde mental para uso interno ou intelectual, desde que referidas

informações não identifiquem a escola ou seus funcionários e alunos.

As escolas que forem indicadas dentre as possíveis melhores práticas a serem reconhecidas

receberão uma visita técnica de pessoas que atuarão como avaliadoras do Selo. Nestes casos,

as respostas dadas pelas escolas em questão serão validadas, assim como as suas justificativas

e anexo. Eventualmente, novas evidências serão solicitadas para melhor avaliação das práticas

e caberá à escola decidir apresentá-las ou não.



5. Sobre a Comunidade do Selo Escola Que Ama Sua Mente 2022

Todas as escolas que aderirem ao Selo e estiverem dentro dos critérios de elegibilidade serão

convidadas a fazer parte de uma Comunidade, cuja finalidade é criar um ambiente de

compartilhamento de experiências, ideias e boas práticas, bem como os desafios da

promoção, prevenção e manejo das questões relativas a Saúde Mental nas escolas. Neste

espaço, representantes das escolas dialogam entre si, com especialistas e com agentes

públicos que trabalham na área.

Para participar, deverão ser indicados pelo menos 2 (dois) pontos focais da escola para

participarem da Comunidade, preferencialmente pessoas ligadas à gestão escolar. Os pontos

focais deverão ser substituídos em caso de alteração no quadro da escola.

6 - Estrutura geral do Selo Escola Que Ama Sua Mente 2022

6. 1 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA

O INSTITUTO AME SUA MENTE é responsável pela promoção e coordenação técnica do Selo

em todas as suas etapas, desde a concepção dos critérios do Selo, avaliação das inscrições,

capacitação de equipe de avaliadores, cerimônia de entrega de selos e reconhecimentos e

acompanhamento da comunidade do Selo.

6.2 AVALIADORES

A equipe de Avaliadores será composta por profissionais competentes, com atuação

voluntária, de modo a conferir ao processo a necessária isenção na avaliação. Após

participar da capacitação específica realizada pela coordenação do Selo, essas pessoas

realizarão as Visitas Técnicas às escolas que potencialmente terão práticas reconhecidas. Os

relatórios elaborados pelos Avaliadores servirão de base para a Banca Julgadora.



As visitas técnicas deverão ser realizadas em dias e horários pré-agendados, de comum

acordo entre o INSTITUTO AME SUA MENTE e a escola, desde que de acordo com o

Cronograma estabelecido neste regulamento. Em caso de inviabilidade da visita técnica, por

indisponibilidade da escola, não será possível a participação na iniciativa.

6.3 BANCA JULGADORA

A Banca Julgadora será composta por Conselheiros, Colaboradores e Convidados da

Coordenação Técnica devidamente habilitados para tanto. Sua responsabilidade será de

avaliar os resultados das visitas técnicas e homologar as práticas que serão reconhecidas na

Cerimônia de Entrega de Selos e Reconhecimento de Boas Práticas, de acordo com os

critérios de elegibilidade.

7 – Entrega dos Selos

Todas as escolas inscritas que tenham atendido os critérios de elegibilidade farão jus ao uso

do Selo Escola que Ama Sua Mente 2022.

Essas escolas serão reconhecidas na Cerimônia de Entrega do Selo, conforme cronograma.

Este Selo terá validade de um ano, quando as escolas deverão renovar o seu interesse em

fazer parte da Comunidade do Selo enviando informações atualizadas sobre suas práticas nas

dimensões e eixos avaliados realizando nova inscrição na oportunidade.

Cada uma dessas escolas receberá um kit digital contendo o Selo, manual de identidade visual

e dicas de uso.

Ao ser reconhecida, após os resultados da Banca Julgadora, o INSTITUTO AME SUA MENTE

concederá uma licença de uso de referido selo, a título definitivo, irrevogável e irretratável,

para que a escola utilize o selo, de acordo com o manual de identidade visual. É vedada a

utilização do selo de forma diversa do manual de identidade visual, assim como o seu



compartilhamento, sublicenciamento ou transferência para terceiros, com o objetivo de uso

do selo por terceiros. O selo concedido pelo INSTITUTO AME SUA MENTE somente poderá ser

utilizado quando vinculado à imagem, nome ou logomarca da escola, sendo vedada a

permissão de utilização do selo por terceiros.

Na ocorrência de qualquer fato que comprovadamente desqualifique a escola quanto aos

objetos e reconhecimento da iniciativa ou que cause prejuízo à imagem da escola, do

INSTITUTO AME SUA MENTE ou da iniciativa, posteriormente à concessão do selo, a licença

outorgada será imediatamente revogada e a escola deverá cessar o uso do selo.

O INSTITUTO AME SUA MENTE é o único detentor dos direitos autorais e de propriedade

intelectual dos selos, de sua marca, nome, logomarca, assim como do nome, marca e

logomarca da iniciativa e dos materiais compartilhados e desenvolvidos e nada neste

Regulamento ou devido à participação da escola na iniciativa realizará a transferência de

referidos direitos à escola ou a terceiros, exceto nos limites permitidos no presente

Regulamento.

9 – Reconhecimento de Boas Práticas

Na Cerimônia de Entrega de Selos, algumas escolas terão suas boas práticas reconhecidas

tendo como critérios as dimensões e eixos do Selo.

As escolas que tiverem boas práticas reconhecidas concordam com a divulgação de seu nome,

marca e logomarca por meios digitais e físicos, por tempo indeterminado e em todo o território

nacional, desde que vinculado à iniciativa.

O reconhecimento de práticas por meio da iniciativa não dá o direito às escolas a nenhum tipo

de premiação ou privilégio seja pelo INSTITUTO AME SUA MENTE, seja por terceiros.



10 - Considerações gerais

Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão julgados pela Coordenação do Selo

Escola Que Ama Sua Mente 2022, que possuirá livre poder de decisão para corrigir erros e

omissões do Regulamento, rever decisões e criar ou alterar procedimentos e cronogramas.

A participação no Selo Escola Que Ama Sua Mente 2022 é de caráter estritamente voluntário,

sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelas escolas participantes.

Serão automaticamente desclassificadas do Selo as escolas que desrespeitarem qualquer um

dos itens deste regulamento ou, ainda, praticarem quaisquer atos ilícitos e que se utilizarem de

quaisquer meios ilícitos ou fraudulentos para obter benefício para si próprias ou para terceiros.

Além disso, poderá ser desclassificado, a critério da Coordenação do Selo Escola Que Ama Sua

Mente 2022, a escola que praticar atos que desonre o Selo.

A inscrição da escola implica na prévia e integral concordância com as normas deste

Regulamento.

A participação da escola na iniciativa não deve criar qualquer tipo de expectativa quanto à

obtenção do selo e do reconhecimento.

A Coordenação do Selo poderá prorrogar os prazos previstos no cronograma integrante deste

Regulamento, em qualquer de suas etapas. Tal prorrogação será publicada no site do Selo,

sendo de obrigação da escola se manter atualizada quanto ao Cronograma.

A Iniciativa poderá ser cancelada a qualquer momento e a critério exclusivo do INSTITUTO AME

SUA MENTE, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante simples comunicação.

Eventuais questionamentos sobre os termos deste Regulamento deverão ser encaminhados

para a Coordenação por meio do link de contato no site.

Este Regulamento poderá ser consultado no site https://selo.amesuamente.org.br/.

https://selo.amesuamente.org.br/


Este Regulamento será regido pela legislação brasileira. O foro central da Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo será o competente para resolver qualquer conflito decorrente do presente

Regulamento.


