Prêmio Educador Nota 10 abre inscrições
para sua 24ª edição
A partir de 14 de junho, professores e gestores da Educação Infantil ao Ensino
Médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem enviar seus
projetos desenvolvidos em 2020 e 2021
São Paulo, junho de 2021 – O Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais
importante prêmio da Educação Básica brasileira, está com as inscrições abertas
para sua 24ª edição. A partir do dia 14 de junho, professores e gestores da
Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país
podem submeter seus projetos pelo site http://www.premioeducadornota10.org/,
onde também está disponível o regulamento completo da premiação. Os
interessados terão até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 6 de novembro de
2021 para submeter os trabalhos para avaliação.

Em razão da pandemia, o Prêmio Educador Nota 10 passou por algumas
mudanças. Para garantir a participação do maior número de educadores, a
edição teve suas datas alteradas, ampliando o prazo para inscrição dos projetos.
Com isso, a tradicional cerimônia de premiação acabou postergada, dividindo o
prêmio em dois momentos distintos. Em 2021 acontecem as inscrições e
avaliações iniciais dos projetos. Já em 2022 serão divulgados os resultados e
premiados os vencedores.
“Foi uma transformação necessária para apoiar a nova realidade da educação
no Brasil. Com as aulas à distância na maior parte do biênio, foi preciso adaptar
o Prêmio para que ele pudesse manter sua relevância, recebendo projetos que
têm superado todas as adversidades e ajudado a mudar o ensino no país”, afirma
Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Civita.

Requisitos
Nesta edição serão aceitos projetos desenvolvidos no ano de 2020 ou 2021,
contanto que finalizados e avaliados até sua data de inscrição e que tenham
documentação de comprovação das aprendizagens alcançadas. O propósito do

Prêmio é identificar, valorizar e divulgar experiências educativas inclusivas,
equitativas e de qualidade, conforme o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 4 da Organização das Nações Unidas.

Para participar do Prêmio Educador Nota 10, os candidatos precisam ter mais
de 18 anos e ter concluído a graduação em Pedagogia ou na modalidade
licenciatura. Também é necessário ter desenvolvido o trabalho apresentado
como professor, titular ou substituto, devidamente autorizado pelo órgão
competente; ter ministrado aulas de componentes curriculares, nas ações e
projetos curriculares da instituição escolar; ou atuado no atendimento
educacional especializado (AEE).

Processo de seleção
Todos os projetos inscritos serão analisados pela Academia de Selecionadores
– composta por especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das
principais universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, e
também formadores de gestores e de professores em suas respectivas
disciplinas. Além da leitura dos projetos, serão realizadas pela Academia
entrevistas virtuais com os educadores e solicitado material para a comprovação
dos avanços de aprendizagem das crianças e alunos em suas escolas.
Para selecionar os vencedores, a Academia de Selecionadores avaliará a
adequação entre os objetivos, as ações desenvolvidas e as aprendizagens
alcançadas pelos alunos. Serão escolhidos, inicialmente, 50 finalistas. Destes,
dez vão se tornar os vencedores da edição 2021, conquistando um vale presente
no valor de R$ 15 mil cada, além de uma assinatura digital de Nova Escola.

Os dez Educadores Nota 10 concorrem, ainda, ao prêmio Educador do Ano. O
grande vencedor recebe mais R$ 15 mil de vale presente, totalizando uma
premiação de R$ 30 mil. O Educador do Ano será conhecido em evento que será
realizado em data a ser definida.

Sobre o Prêmio Educador Nota 10
O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita.
Reconhece e valoriza professores e gestores escolares da Educação Infantil ao
Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país. Hoje, o Prêmio
conta com a parceria de mídia da Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho, tem
o patrocínio da SOMOS Educação e BDO Brasil, e o apoio da Nova Escola,
Instituto Rodrigo Mendes e Unicef. Desde 2018, o Prêmio Educador Nota 10 é
associado ao Global Teacher Prize, realizado pela Varkey Foundation, prêmio
global de Educação. Ao longo das últimas 23 edições foram recebidos mais de
75 mil projetos, e premiados 251 educadores, entre professores e gestores
escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,59 milhões. Todo este
conteúdo pode ser conhecido no site https://premioeducadornota10.org/

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 escolares, 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 www.fvc.org.br.
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