Professor de Barra Mansa (RJ) é um dos
vencedores do 22º Prêmio Educador Nota 10
Rodrigo Seixas conquistou a Academia de Selecionadores com o projeto de
sociologia Um Passeio pelos Tempos Líquidos
São Paulo, julho de 2019 – O Prêmio Educador Nota 10, maior e mais
importante prêmio da Educação Básica Brasileira, divulgou na quarta-feira (17),
o nome dos dez vencedores da edição deste ano. Entre os escolhidos está o
professor de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Seixas, docente do CIEP 493 - Prof.ª
Antonieta Salinas de Castro. O educador ganha um vale-presente no valor de
R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar de uma semana de
imersão e da cerimônia de premiação, marcadas para setembro, em São Paulo,
onde vai concorrer ao título de Educador do Ano.
Seixas conquistou os Selecionadores com o projeto de sociologia Um Passeio
pelos Tempos Líquidos, trabalhado com os alunos do 3º ano do Ensino Médio.
A professora Gleiciane Rosa Vinote Rocha foi coautora do projeto. O mote
escolhido traz os problemas, dilemas e desafios do século XXI, propondo
maneiras diversas de viver e se colocar enquanto indivíduo na sociedade. O
professor fez os jovens refletirem sobre essas questões tendo como ponto de
partida o conceito de “modernidade líquida” do sociólogo polonês Zygmunt
Baumann.
Foram trabalhados os comportamentos e valores da sociedade contemporânea
e temas que afetam os jovens, como os amores e as redes sociais. Utilizando
uma metodologia híbrida de ensino – que pedia para lerem ou assistirem a
conteúdos antes da aula – e tendo como parceira a professora de Língua
Portuguesa, o professor dividiu as turmas em grupos que se dedicaram a estudar
e debater temáticas derivadas do ponto gerador. Ao explicarem os “tempos
líquidos” para toda a comunidade escolar, os estudantes optaram por estratégias
interativas, como uma roleta de perguntas da fé, um teste para medir o nível de
egoísmo e uma seleção de objetos para retratar o consumismo. Manifestos
verbais e não-verbais (charges, memes e tirinhas) completaram a exposição.

Além de Rodrigo, outros nove educadores que desenvolveram experiências
pedagógicas de destaque nas escolas em que trabalham foram escolhidos entre
quase 5 mil inscritos pela Academia de Selecionadores. A Academia é formada
por grandes especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais
universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, além de
formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas. Os
vencedores são dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
Dos 10 projetos campeões, quatro são trabalhos realizados com alunos do
Ensino Fundamental I (sendo um também EJA), três com turmas do Ensino
Médio, dois de gestão e outro com o Ensino Fundamental II. As disciplinas são
variadas, indo de Educação Física à Matemática.

Confira a lista completa dos selecionados em:
https://premioeducadornota10.org/
Para saber mais sobre os projetos visite também:
https://www.facebook.com/premioeducadornota10/

Sobre o Prêmio Educador Nota 10
O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita que,
desde 2014, realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação
Roberto Marinho. Reconhece e valoriza professores da Educação Infantil ao
Ensino Médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de
escolas públicas e privadas de todo o país. O Prêmio tem o apoio da Nova
Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Unicef, e o patrocínio da Fundação Lemann
e SOMOS Educação. Desde 2018, o Prêmio Educador Nota 10 é associado ao
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Sobre a Abril
O Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de Comunicação e
Distribuição da América Latina. Desde a sua fundação, como uma pequena

editora em 1950, busca tornar-se cada vez mais relevante para o Brasil e para
os brasileiros, atuando na difusão de informação, educação e cultura, e
contribuindo para o desenvolvimento do País. Hoje, por meio de suas holdings e
empresas controladas, está presente nas áreas de Mídia, Gráfica, Distribuição e
Logística. https://grupoabril.com.br/

Sobre a Globo
A Globo é uma das maiores empresas de mídia do mundo, produzindo 3.000
horas de entretenimento e 3.000 horas de jornalismo por ano no Brasil – são
programas, séries, novelas e conteúdos jornalísticos que, todos os anos, são
indicados ao International Emmy Awards. Atualmente, a Globo cobre 98.6% do
território brasileiro, atingindo 99.6% da população com sua rede de 5 sedes e
117 afiliadas espalhadas pelo país. Mais de 90% da programação é original, o
que faz da Globo a empresa que mais absorve no país artistas, autores,
jornalistas e produtores. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 13
mil funcionários. A Globo mantém seu compromisso com a Educação, a
Sustentabilidade e os Direitos Humanos, em ações voltadas aos temas, dentro
e fora das telas. Para mais informações: https://redeglobo.globo.com/

Sobre a Fundação Victor Civita
A Fundação Victor Civita foi criada em 1985 como uma das primeiras iniciativas
brasileiras no campo social. Sua missão é valorizar o trabalho de professores e
gestores, disseminando as melhores práticas da Educação Básica para auxiliar
os educadores brasileiros a enfrentar os desafios de seu tempo. Em 1998, criou
o Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio da Educação
Básica brasileira. Saiba mais em https://fvc.org.br/.

Sobre a Fundação Roberto Marinho
A Fundação Roberto Marinho inova, há 40 anos, em soluções de educação para
não deixar ninguém para trás. Desenvolve projetos voltados para a escolaridade
básica e para a solução de problemas educacionais que impactam nas
avaliações nacionais, como distorção idade-série, evasão escolar e defasagem
na aprendizagem. Atua em soluções de educação, com foco em correção de

fluxo e projeto complementar, e na inclusão de jovens no mundo do trabalho.
Seus projetos atuam de forma integrada a diversas outras ações relacionadas
às 10 competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visando
contribuir para uma sociedade mais ética, inclusiva, sustentável e solidária. Mais
informações em: http://www.frm.org.br/.
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