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O Global Teacher Prize é um prêmio de um milhão de 

dólares, entregue a um professor excepcional que 

tenha realizado uma grande contribuição à profissão.  

 

A Varkey Foundation criou este reconhecimento em 2014 para aumentar o 

status da profissão docente. Buscamos homenagear os melhores 

professores, aqueles que inspiram os alunos e as comunidades próximas. A 

Varkey Foundation considera que a educação engajadora desperta por 

completo o potencial dos jovens. Acreditamos que reconhecer a importância 

de professores em todas as culturas é fundamental para o futuro global. 

O Global Teacher Prize é realizado com patrocínio de Sua Alteza Sheikh 

Mohammad bin Rashid Al Maktoum, Vice-presidente e Primeiro ministro dos 

Emirados Árabes Unidos, e governante de Dubai. Reconhece a importância 

da profissão docente do professor e tem o objetivo de homenagear todos os 

professores do mundo.  

O ganhador será escolhido pela prestigiosa Global Teacher Prize Academy, 

formada por integrantes de destaque na área da educação e outras 

disciplinas. Dentre estas incluem-se diretores de escola, especialistas em 

educação, artistas, cientistas, funcionários públicos, empreendedores de 

tecnologia, diretores de empresas, jornalistas de todo o mundo. 

As inscrições poderão ser feitas em português pelo site do Global 

Teacher Prize até o dia 22 de setembro de 2019, e o ganhador será 

anunciado no Global Education and Skills Forum 2020, em Dubai, em março 

de 2020. 

 

Por que se inscrever para o Global Teacher Prize? 

 Significa um reconhecimento de suas conquistas nacional e 

internacionalmente; reconhecimento especial para os 50 finalistas.  

 Garante o convite ao Global Education and Skills Forum 2019 em Dubai 

para aqueles que estiverem entre os 10 finalistas. 

 Abre a possibilidade de ganhar o Global Teacher Prize e receber um 

prêmio de 1 milhão de dólares. 

 

 

 

 

https://www.globalteacherprize.org/application-forms/global-teacher-prize-application/
https://www.globalteacherprize.org/application-forms/global-teacher-prize-application/
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O Prêmio Educador Nota 10 é, desde 2018, associado ao Global Teacher 

Prize. 

A Fundação Victor Civita e a Varkey Foundation uniram forças, em 2018, em 

prol da valorização da educação no Brasil e no mundo. As duas entidades se 

associaram para ampliar o reconhecimento do trabalho realizado por 

educadores nas mais diversas áreas. No país, a Fundação Victor Civita tem 

feito isso há mais de 20 anos por meio do Prêmio Educador Nota 10, o maior 

e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira, e um dos mais 

respeitados no segmento na América Latina. 
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CRITÉRIOS 

Os candidatos ao Global Teacher Prize serão avaliados com base em um conjunto 

de critérios rigorosos para conseguir identificar um professor extraordinário que tenha 

feito uma contribuição excepcional à profissão. A Academy procurará evidências de 

que os professores:  

 

1. Tenham utilizado práticas pedagógicas eficazes que sejam reproduzíveis e 

escaláveis para influenciar na qualidade da educação a nível mundial.  

2. Tenham empregado práticas pedagógicas inovadoras que atinjam os desafios 

específicos da escola, a comunidade ou o país e que tenham se mostrado 

suficientemente eficazes para resolver esses desafios de forma inovadora. 

3. Tenham conseguido resultados de aprendizado comprováveis na sala de aula.  

4. Tenham tido impacto na comunidade além da sala de aula, constituindo 

modelos de excelência únicos e reconhecidos por seus colegas e por pessoas 

de outras disciplinas. 

5. Tenham ajudado as crianças a se tornar cidadãos globais, lhes proporcionando 

uma educação com base em valores que os prepare para um mundo no qual 

possam viver, trabalhar e socializar com pessoas de diversas nacionalidades, 

culturas e religiões. 

6. Tenham melhorado o trabalho pedagógico, ajudando a elevar o padrão de 

ensino, compartilhando boas práticas e ajudando seus colegas a superar os 

desafios que enfrentam na escola.   

7. Tenham recebido reconhecimento dos governos, organizações nacionais de 

professores, diretores de escola, colegas, alunos ou membros da comunidade 

em geral.  
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ELEGIBILIDADE 

O prêmio está aberto aos professores que atualmente exercem a atividade de ensino 

com crianças em idade escolar obrigatória ou que tenham entre 5 e 18 anos. Os 

professores que ensinam em tempo parcial e aqueles que o fazem por meio de cursos 

online.  

Os professores devem dedicar no mínimo, 10 horas semanais ao ensino presencial 

de crianças, e deve estar em seus planos continuar com a tarefa de ensinar durante 

os próximos cinco anos. O prêmio está aberto aos professores que trabalham em todo 

tipo de escolas e sujeito às leis locais de cada país de origem, em qualquer lugar do 

mundo. 

A data em que as inscrições se encerram é 22 de setembro de 2019, e o ganhador 

será anunciado durante o Global Education and Skills Forum de Dubai, em março de 

2020. A decisão da Varkey Foundation a respeito da escolha é definitiva. 

 

Novos pontos adicionados:  

• Inclusão de critérios de elegibilidade que implicam continuidade nas atividades 

de ensino durante cinco anos ou mais. 

• Quantidade padrão de horas semanais na sala de aula (10). 
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PERGUNTAS DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

1. Sua história (800 palavras) 

2. Contexto e desafios (300 palavras) 

3. Sua estratégia de ensino (300 palavras)  

4. Inovação (300 palavras)  

5. Conquistas da sala de aula (300 palavras) 

6. Impacto na comunidade (300 palavras) 

7. Cidadãos globais (300 palavras) 

8. Melhora da profissão do professor (300 palavras) 

9. Reconhecimento do professor (300 palavras) 

10. Uso do dinheiro (300 palavras) 

 

APRESENTE O MAIOR NÚMERO DE EVIDÊNCIAS POSSÍVEL EM SUAS 

RESPOSTAS. 

 

1. SUA HISTÓRIA (800 palavras) 

Diga-nos porque merece ganhar o Global Teacher Prize. Compartilhe sua história 

como professor, incluindo seu contexto, porque escolheu se dedicar ao ensino e 

porqueacredita que se destacou no momento de contribuir com a profissão. Ofereça 

exemplos específicos dos desafios que tem enfrentado, sua inovação na sala de aula, 

os resultados que obteve e seu impacto na comunidade. Por último, se tivesse que 

escolher uma conquista que o faz se sentir merecedor do Global Teacher Prize, qual 

seria? 

 

2. CONTEXTO E DESAFIOS (300 PALAVRAS)  

Nos conte a respeito do contexto no qual ensina e os desafios específicos que 

enfrenta sua escola ou seus alunos.  Por exemplo, os obstáculos pessoais, familiares, 

sociais, de aprendizado ou de saúde que seus alunos têm que superar. 

   

3. SUA ESTRATÉGIA DE ENSINO (300 PALAVRAS)  

Nos conte sobre sua estratégia de ensino. Por exemplo, tem usado modelos de 

prática testados, que possam ser demonstráveis em sua eficácia, reproduzíveis e 

escaláveis? 
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4. INOVAÇÃO (300 PALAVRAS)   

Nos conte as práticas de ensino criativas, inovadoras ou fora do comum que tenha 

introduzido em suas classes e que acredite que tem marcado a diferença na educação 

de seus alunos ou tenham ajudado estes a superar desafios específicos que 

enfrentavam.  

Por exemplo, práticas pedagógicas inovadoras, como a introdução de tecnologias na 

classe, a reformulação de seu modo de oferecer o plano de estudos, o trabalho com 

outras organizações e evidência que demonstre o incentivo de habilidades sociais 

gerais e de atributos pessoais em jovens que motivem seu desenvolvimento para a 

força de trabalho e a sociedade do futuro, etc.    

 

5. CONQUISTAS NA SALA DE AULA (300 PALAVRAS) 

Destaque alguns dos resultados mensuráveis que obteve com suas práticas de 

ensino. 

Ofereça exemplos específicos de como sua forma de ensinar tem gerado um 

excelente impacto nos alunos. Isto pode ser feito por meio de: 

 resultados de exames ou provas que comprovem seu progresso.  

 melhora nos resultados da escola ou o reconhecimento especial, como 

prêmios para a escola, a classe ou os alunos.  

 quantidade de alunos que têm entrado na universidade e se formado.  

 melhora no comportamento ou frequência dos alunos.  

Inclua números e pontuações que mostrem o impacto que você teve nos alunos a 

nível individual ou do grupo. 

 

6. IMPACTO NA COMUNIDADE ALÉM DO ESPERADO (300 PALAVRAS) 

Nos conte o que faz além dos requerimentos específicos de sua função, para 

assegurar que os alunos recebam a educação que acredita que merecem.  

Por exemplo, criar programas especiais fora do horário escolar, oferecer aulas 

especiais personalizadas, trabalhar com a família e a comunidade para apoiar os 

alunos e lhes dar orientação em outros aspectos da vida para que possam se 

concentrar em sua educação. 

Também nos conte a respeito de outras atividades que realiza na comunidade não 

relacionadas com sua tarefa de professor. 

Por exemplo, arrecadação de fundos para a comunidade, trabalhos de voluntariado, 

participação em prêmios, conferências e palestras para a comunidade, filiação em 
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organizações locais, contribuições em veículos de comunicação ou trabalho com 

outras pessoas para resolver problemas específicos da comunidade.   

 

7. DESENVOLVIMENTO DE CIDADÃOS GLOBAIS (300 PALAVRAS) 

Explique sua abordagem sobre a incorporação do conceito de cidadania global na 

sala de aula e como define o sucesso de seu trabalho nesta área. Ofereça exemplos 

específicos de como gera um sentido de responsabilidade nos jovens que transcenda 

as fronteiras de seu país, junto com habilidades para a vida e o trabalho que os 

preparem para o mundo do século XXI, no qual possivelmente tenham que viver, 

trabalhar e socializar com pessoas de muitas nacionalidades, culturas e religiões 

diferentes. Os exemplos poderiam incluir a conexão com outras salas de aula de todo 

o mundo, viagens de estudo, utilização da tecnologia para chegar além da sua 

comunidade e seu país, a organização de períodos de práticas ou outras introduções 

ao mundo do trabalho e a promoção de programas de intercâmbio de alunos.  

 

8. MELHORA DA TAREFA DO PROFESSOR (300 PALAVRAS) 

Compartilhe como está contribuindo para melhorar a tarefa do professor, como está 

ajudando a aumentar seu padrão, compartilhando as boas práticas com seus colegas 

e ajudando-os a superar os desafios que enfrentam na sua escola ou na deles. 

Por exemplo, através do ensino ou orientação de professores em sua própria escola 

ou outras, ou em alguma faculdade de educação. Ou por meio da contribuição em 

debates públicos sobre a atividade do professor, seja por meio de conversas, a 

redação de artigos, notas em blogs, ou a participação nos meios de comunicação, 

campanhas em redes sociais, eventos, conferências ou outros exemplos de práticas 

que tenham melhorado o estado da educação em seu país. 

 

9. RECONHECIMENTO DE SEU ENSINO (300 PALAVRAS)  

Proporcione exemplos específicos do reconhecimento de seu trabalho por parte de 

alunos, colegas, diretores de escola ou outros membros da comunidade. Por 

exemplo, através de prêmios de educação a nível local/nacional, reconhecimento em 

publicações acadêmicas ou na imprensa local/nacional. Poderia incluir referências ou 

testemunhas de diretores, colegas, alunos que tenham conseguido grandes 

conquistas; participação (nível sênior) de uma organização ou grupo de referência 

externo que impulsione a educação. 

 

10. USO DOS FUNDOS DO PRÊMIO (300 PALAVRAS)  

Se ganhasse o prêmio, como planeja gastar o dinheiro a curto prazo e nos próximos 

10 anos? O dinheiro será seu para gastar como desejar, no entanto, lhe pedimos que 
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compartilhe os projetos que o entusiasmam. Por exemplo, aqueles que estejam 

vinculados com o ensino, a escola ou a comunidade que poderiam se beneficiar de 

um financiamento adicional do reconhecimento mundial que o prêmio traria.  

Inclua referências de uma ou todas as seguintes pessoas: Diretor de escola/colega 

ou par/membro da comunidade (Recomendado) 

Adicione fotografias à sua aplicação. Por exemplo, suas no ambiente de ensino, com 

seus alunos, na escola, fora da escola, etc. (Recomendado). 

Inclua URL de YouTube ou outras apresentações ou documentos para respaldar sua 

aplicação (Recomendado). 
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TERMOS E CONDIÇÕES 

Ao participar neste Concurso (“Concurso”), cada pessoa que se inscreve ou é 

nomeada (“solicitante”) aceita e concorda com reger-se pelos seguintes termos e 

condições: 

1. Introdução. Varkey Foundation (“VF”) tem iniciado o Global Teacher Prize 

(“Prêmio”) de 1 000 000 USD para reconhecer a importância da atividade do profesor 

e promover a excelência no ensino. O Prêmio será entregue sob o patrocínio de Sua 

Alteza Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primeiro Ministro 

dos Emirados Árabes Unidos (EAU), e governante de Dubai. As inscrições podem ser 

realizadas entre o 7 de maio de 2019 e o 22 de setembro de 2019. O ganhador será 

anunciado durante o Global Education and Skills Forum 2020. 

PricewaterhouseCoopers fará a inspeção do processo de seleção. 

2. Elegibilidade. Para ser elegível, o candidato deve: 

● ter pelo menos dezoito (18) anos de idade ao momento da aplicação; 

● ensinar ou providenciar apoio educativo a alunos de 4 a 18 anos em um âmbito 

escolar obrigatório. 

● poder participar (que não lhe esteja proibido) no Concurso ou receber o prêmio 

de acordo com a lei que corresponde. 

● não ter antecedentes criminais. 

● não ter se comportado (por ação ou omissão) de forma tal que tenha 

desprestigiado a atividade do professor ou a VF, seus afiliados ou seus 

correspondentes diretores, oficiais, empregados, agentes e subsidiários 

(“Partes de VF”), como apenas pode ser determinado segundo critério de VF. 

● não ser um ganhador anterior do prêmio. 

● não ter sido um dos 10 finalistas de anos anteriores. 

 

3. Como participar. Para participar, complete o formulário de solicitação e siga as 

instruções que aparecem na página web www.globalteacherprize.org/es. 

4. Critérios de seleção. Os jurados avaliarão as solicitações segundo os seguintes 

critérios: que os professores... 

● tenham recebido reconhecimento de suas conquistas na sala de aula e além 

desta, pelos alunos, colegas, diretores de escola ou membros da comunidade 

mais ampla; 

● tenham usado práticas pedagógicas inovadoras e eficazes;  

● tenham conseguido resultados de aprendizado demonstráveis na sala de aula; 

● tenham preparado os alunos para que sejam cidadãos globais num mundo no 

qual se encontrarão com pessoas de diferentes religiões, culturas e 

nacionalidades. 

http://www.globalteacherprize.org/
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● tenham conseguido conquistas na comunidade além da sala de aula, que 

constituam modelos de excelência únicos e de destaque para a tarefa do 

professor e outras. 

● tenham incentivado outros para que se unam aos fazeres do professor; tenham 

contribuído em debates públicos sobre as atividades do professor, seja por 

meio da escrita de artigos, blogs, ou a participação nos meios de comunicação, 

campanhas em redes sociais, eventos ou palestras.  

 

5. Processo de seleção. O primeiro comitê de jurados (“comitê do prêmio”) se 

reunirá em novembro de 2019 para selecionar 10 finalistas. Um painel final de juízes 

selecionará o ganhador, sujeito a um exame adicional e verificações de contexto e 

referência. 

6. Depois da seleção. 

● O prêmio será pago em parcelas anuais iguais de 100 000 USD durante um 

período de dez (10) anos, sujeito a qualquer imposto ou outra retenção de 

acordo coma lei correspondente. 

● Durante este período de dez (10) anos, o ganhador não deverá se comportar 

(por ato ou omissão) de forma tal que desprestigie a atividade do professor ou  

as Partes de VF (como  apenas pode determinar a discrição de VF). 

● O ganhador deverá assistir a sessões de assessoramento financeiro previstas 

sem custas por VF. 

● O ganhador não deverá usar o prêmio para (i) nenhum propósito que possa 

desprestigiar a atividade do professor ou as Partes de VF (como apenas pode 

ser determinado à discrição de VF), (ii) nenhuma atividade ilegal e (iii) 

nenhuma atividade política. 

● O ganhador deverá apresentar, prontamente, um relatório anual que detalhe 

como foi gasto o prêmio nos valores que superiores aos 5 000 USD. Além 

disso, ele deverá incluir os dados completos dos beneficiários, caso existam, 

durante os 10 anos em que recebe o prêmio. 

● O ganhador deverá proporcionar evidência satisfatória à VF de que tem, ou 

tem aberto, uma conta bancaria ao seu nome. VF só enviará os fundos a uma 

conta bancaria que esteja exclusivamente a nome do ganhador. 

● Durante um período de cinco (5) anos a partir da recepção do prêmio, o 

ganhador deve: (i) continuar ensinando ou dando apoio educativo a alunos de 

5 a 18 anos em um âmbito escolar (exceto pela aposentadoria esperada) e 

(ii) servir como embaixador global para VF. Servir como embaixador global 

para VF consiste, entre outras atividades, em assistir a eventos, falar nos 

meios, realizar cursos e outros compromissos fora das horas de trabalho, 

durante os fins de semana ou as férias. VF pagará e organizará as viagens e 

a hospedagem. 
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● O ganhador avisará por escrito a VF com 14 dias de antecipação sobre 

qualquer compromisso para falar em público.  

 

7. Condições e limitações: 

● Limite de uma aplicação por candidato. 

● Os candidatos que não ganharem não receberão uma notificação. As 

inscrições não serão devolvidas. 

● Não se reembolsará aos candidatos nenhum custo que tenham tido no 

momento de fazer sua aplicação. 

● VF não se responsabiliza pelas inscrições perdidas, fora de prazo ou enviadas 

a um endereço errado. 

● Ao momento de realizar a inscrição, os candidatos outorgam à VF uma licença 

não exclusiva, irrevogável, isenta de royalties e de valor mundial que lhe 

permite usar e modificar a aplicação, em forma total ou parcial, por questões 

comerciais ou de outro tipo, sem ter que pagar nem ter outro tipo de 

consideração, para usar nos meios agora conhecidos ou que se descubram no 

sucessivo, à perpetuidade, até um grau legalmente aceitável. 

● Ao entrar neste Concurso, cada candidato, libera por toda a vida e dispensa 

às Partes de VF de todas e cada uma das responsabilidades, queixas, causais 

de ação legal, litígios e demandas de todo tipo (“Queixas”) que surgirem do 

Concurso ou em relação com este. O candidato também indeniza às Partes de 

VF por todas as queixas que pudessem surgir de terceiros em relação à 

participação do candidato neste Concurso ou da violação do candidato de 

qualquer um destes termos e condições. 

● Os candidatos reconhecem ter: (i) todos os direitos de propriedade intelectual 

para todo o conteúdo dos materiais de sua aplicação e (ii) a autoridade de 

entregar estes materiais e garantir a licença aqui descrita. Os candidatos 

devem indenizar por completo às Partes de VF perante todas as queixas de 

terceiros que possam surgir direta ou indiretamente da violação desta 

declaração. 

● Os candidatos aceitam que seu nome e seu retrato sejam usados em 

publicidades sem aviso ou qualquer outro tipo de compensação, exceto 

quando a lei o proíba. O ganhador está em conhecimento de que VF tem o 

direito de publicitar e divulgar o nome, a voz e o retrato do ganhador, assim 

como também o fato de que ganhou e todas as questões incidentais a isto. VF 

não está obrigada a atribuir um pedido ao candidato que a enviou. 

● A critério de VF, pode requerer-se ao candidato que outorgue evidência do 

cumprimento de qualquer destes termos e condições. 

● Toda informação pessoal que não esteja incluída nos materiais da aplicação e 

que se reúna em relação a este Concurso, é apenas para os objetivos da 



 
 
 
 

12 
 

administração do Concurso e será reunida, usada e manterá de acordo com a 

política de privacidade de VF, a qual pode ser encontrada em 

https://www.varkeyfoundation.org/privacy . 

● Os ganhadores serão os únicos responsáveis de todos os impostos aos quais 

estejam sujeitos por sua participação no Concurso. VF informará e irá reter o 

lucro de qualquer pessoa de conformidade com aquilo estabelecido pela lei. 

● VF conserva o direito de finalizar o Concurso sem entregar o prêmio caso 

nenhum ganhador elegível o reclame dentro do prazo permitido. 

● Apesar de qualquer outra disposição destes termos e condições, VF reserva-

se o direito de: (i) deixar de pagar uma parte ou toda a quantia de dinheiro do 

prêmio ou (ii) pedir ao ganhador que devolva o dinheiro do prêmio que se tenha 

entregado, em qualquer momento depois de que lhe seja entregue, caso se 

descubra que: (x) algum material da aplicação é falso ou enganoso de alguma 

forma, (e) o ganhador não era, de fato, elegível ou (z) algum destes termos e 

condições violou-se de alguma maneira. 

● Estes termos e condições estão sujeitos a modificação por parte de VF, ao seu 

exclusivo critério. 

● Este Concurso é nulo onde seja proibido ou esteja restringido pela lei. Cada 

um destes termos e condições está sujeito à lei vigente. 

● Este Concurso e seus termos e condições estarão sujeitos às leis da Inglaterra 

e Gales, sem importar os conflitos de princípios jurídicos. Todos e cada um dos 

reclamos ou disputas que surjam por este Concurso, ou com relação a este, 

ou estes termos e condições estarão sujeitos à competência não exclusiva dos 

tribunais ingleses. 

 

https://www.varkeyfoundation.org/privacy

