
 

Coordenadora pedagógica Joice Lamb, de 
Novo Hamburgo (RS), é escolhida a 

Educadora do Ano de 2019 
 

Cerimônia realizada nesta segunda-feira (30) contou com a presença dos 10 
vencedores e com a premiação popular #Esseprojetoé10, conquistada por 

Patrícia Barreto, professora de Nova Cruz (RN) 

 

São Paulo, outubro de 2019 – De mãos dadas, unidos por um mesmo 

propósito: valorizar a Educação. Essa foi a mensagem da 22ª edição do Prêmio 

Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da Educação Básica 

brasileira que, entre quase cinco mil inscritos, elegeu dez professores 

vencedores, um Educador do Ano de 2019 e um projeto escolhido pelo voto 

popular. Em uma Sala São Paulo lotada, a cerimônia de premiação realizada 

na noite desta segunda-feira (30) consagrou a Coordenadora Pedagógica Joice 

Lamb, de Novo Hamburgo (RS), como Educadora do Ano. Já Patrícia Barreto, 

professora de Nova Cruz (RN), recebeu uma homenagem por ter seu projeto 

eleito pela votação popular #Esseprojetoé10, promovida pelo site do Prêmio. 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. 

Joice Lamb é Coordenadora Pedagógica na EMEF Prof.ª Adolfina J.M. 

Diefenthäler, em Novo Hamburgo (RS). Seu projeto, #aprenderecompartilhar 

– Escola inovadora, foi realizado em conjunto com a equipe da escola, 

focando na articulação pedagógica, na formação continuada e na gestão de 

iniciativas que valorizam experiências de autoria de profissionais e estudantes. 

Tudo isso caracteriza o “jeito de ser Adolfina”, como a escola é chamada, 

inspirado na convicção de que todos podem aprender e compartilhar 

conhecimentos e na valorização do trabalho coletivo. “Nós já temos a 

continuidade desse projeto pensada e já estamos trabalhando em outras 

atividades. Ainda temos muito para compartilhar com o Brasil inteiro”, afirmou a 

educadora pouco depois de receber o prêmio. 

Emocionada, Joice fez um discurso breve no palco, dedicando a vitória a sua 

escola e a sua cidade. “É muita emoção. Eu ainda não consigo acreditar. Mas 



 

acho que é importante essa visibilidade para o coordenador pedagógico que, 

muitas vezes, fica esquecido, como se não tivesse função na escola”, disse.  

Pouco antes de Joice ser anunciada como a Educadora do Ano de 2019, a 

Professora Mariana Martins Lemes, uma das dez Educadoras Nota 10 de 2019, 

leu no palco uma mensagem assinada por todos os Vencedores. “Sabemos 

que somos dez entre muitos. Representamos o trabalho que milhares de outros 

profissionais realizam todo dia nesse país, em tantas escolas. Sabemos 

também das dificuldades e dos sonhos. Por isso, pedimos licença poética a 

Drummond para dizer: não seremos professores de um mundo caduco. 

Também não cantaremos um mundo futuro. Estamos presos à vida e olhamos 

nossos companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, consideramos a enorme realidade. O presente é tão grande. Não 

nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. ” 

Votação popular #Esseprojetoé10 

A edição 2019 do Prêmio Educador Nota 10 abriu, mais uma vez, espaço para 

que o público também pudesse participar. No site do Prêmio, era possível 

assistir a vídeos sobre os dez projetos concorrentes e eleger o de maior 

impacto. Pela primeira vez na história do PEN10, os vídeos dos trabalhos 

premiados são acessíveis, com audiodescrição, janela de Libras e legendas. 

Um marco muito importante para o prêmio, que tem relevância nacional. 

Patrícia Barreto, de Nova Cruz (RN), foi quem conquistou os internautas com a 

iniciativa “Argument(ação): protagonismo juvenil”. Professora de Língua 

Portuguesa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Patrícia buscou uma 

forma inovadora de trabalhar o gênero artigo de opinião com seus alunos do 3º 

ano do Ensino Médio.  

Por meio de um jogo, o Argument(ação), as turmas aprenderam diferentes 

tipos de argumentos e pensaram em soluções para os problemas sociais que 

eles mesmos haviam apontado. Também foram lidos e analisados artigos de 

opinião escritos por estudantes para a Olimpíada de Língua Portuguesa de 

2016. Terminada a produção escrita, os alunos prepararam um podcast para 

divulgar suas ideias e evidenciar o protagonismo juvenil. “Estou muito 

emocionada com esse reconhecimento. A gente transforma vidas e faz sonhos 



 

virarem realidades. É por essa educação inovadora e de qualidade que temos 

que lutar em todo o país”, disse. 

Noite de festa 

Com o tema “Professor, a profissão que forma todas as profissões”, a 

cerimônia teve apresentação de Sandra Annenberg, mestre de cerimônias pelo 

sexto ano consecutivo, e de Thiago Lacerda, estreante no palco da premiação. 

O evento contou ainda com pocket shows exclusivos do cantor Arnaldo 

Antunes e da cantora Karol Conka, que ganharam o acompanhamento musical 

da Orquestra Jabaquara. Durante o evento, o público ainda pôde conhecer, por 

meio de minidocumentários, os 10 projetos vencedores, escolhidos pela 

Academia de Selecionadores. 

“A cada ano temos várias surpresas e podemos acompanhar a evolução dos 

projetos que são inscritos. Em 2019, nos chamou muito a atenção o fato de os 

professores terem ouvido muito seus alunos, considerando a opinião deles 

para adaptar seus métodos de ensino e também aprender com esses 

estudantes. Esses educadores, que apesar de todas as condições realizam um 

trabalho incrível, servem de inspiração para outros professores de todo o 

Brasil”, disse Meire Fidelis, Diretora Executiva da Fundação Victor Civita.  

“Há 40 anos, a Fundação Roberto Marinho atua com foco na educação básica, 

desenvolvendo soluções educacionais; sempre investindo e contribuindo para o 

trabalho dos professores. Para nós, é motivo de muita alegria e orgulho ser 

parceiro deste que é um dos principais prêmios da Educação Básica brasileira. 

Esse prêmio, que há mais de 20 anos celebra e reconhece professores e 

professoras de todo país, elege por ano dez vencedores para iluminar as boas 

práticas pedagógicas, desenvolvidas cotidianamente por milhares e milhares 

de profissionais. Estes vencedores representam o compromisso e a paixão de 

uma profissão que tem a missão de educar nossas crianças e jovens”, afirmou 

Wilson Risolia, secretário geral da Fundação Roberto Marinho. 

“Na busca pelo desenvolvimento do Brasil, Educação é um dos pilares mais 

relevantes. É uma satisfação muito grande para o Grupo Abril contribuir, já há 

22 anos, com o Prêmio Educador Nota 10, símbolo das boas práticas da 

Educação brasileira”, reforçou Fabio Carvalho, Presidente do Grupo Abril. 



 

"O Educador Nota 10 é o Oscar da Educação Básica Brasileira. Nosso papel 

aqui é dar visibilidade aos educadores e às ideias deles, porque grandes 

exemplos precisam ser conhecidos, reconhecidos e reproduzidos. O prêmio 

tem dois fatores fundamentais: valorizar iniciativas importantes da Educação 

Básica brasileira e a celebração do talento e da criatividade. Celebrar o talento 

voltado à educação e trazer luz a essas iniciativas, para nós da Globo, tem um 

sentido muito grande", avalia o diretor de Comunicação da Globo, Sergio 

Valente.  

Em sua 22ª edição, o Educador Nota 10 recebeu quase cinco mil inscrições de 

todos os estados do país. Cada vencedor recebeu um vale-presente de R$ 15 

mil, uma assinatura da revista Nova Escola Digital e um vale-presente de R$ 1 

mil para a escola onde o projeto foi aplicado. O Educador do Ano ganhou, além 

dos itens já citados, mais R$ 15 mil e um vale-presente de mais R$ 5 mil para a 

instituição na qual trabalha.  

O Prêmio Educador Nota 10 conta com apoio da Nova Escola, Instituto Rodrigo 

Mendes, BDO e UNICEF Brasil e tem como patrocinadores a Fundação 

Lemann e a SOMOS Educação, que neste ano premiou o Educador do Ano 

com uma viagem para Portugal. 

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, UNICEF e BDO, e o patrocínio da 

Fundação Lemann e SOMOS Educação. Desde 2018, o Prêmio Educador Nota 

10 é associado ao Global Teacher Prize, prêmio global de Educação.  

https://premioeducadornota10.org/ 

 

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 

https://premioeducadornota10.org/


 

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 

https://grupoabril.com.br/
https://redeglobo.globo.com/
https://fvc.org.br/


 

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/. 

Mais informações: 
Prêmio Educador Nota 10 | Fundação Victor Civita 
Linhas Comunicação 

(11) 3465-5888 

www.linhascomunicacao.com.br 
  
Eric Finger – eric@linhascomunicacao.com.br 
Tayane Scott – tayane@linhascomunicacao.com.br 
Danilo Barba – danilo@linhascomunicacao.com.br 
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