Prêmio Educador Nota 10 recebe inscrições
de todos os estados do país
Edição 2018 conta com representantes de Norte a Sul do Brasil; qualidade dos
projetos chama a atenção da Academia de Selecionadores
São Paulo, junho de 2018 – O Prêmio Educador Nota 10, maior e mais
importante prêmio da Educação Básica Brasileira, encerrou as inscrições da
edição 2018 com participação de professores de todos os estados brasileiros.
Foram mais de quatro mil projetos cadastrados, vindos de todos os cantos do
país. As regiões Sudeste, Sul e Nordeste se destacaram com o maior número
de participantes, somando mais de 80% dos concorrentes. No Centro-Oeste e
no Norte, de onde saiu a grande vencedora do prêmio no ano passado, Goiânia
e Pará lideram o ranking de inscrições, respectivamente.
Educadores do Ensino Fundamental I foram os que tiveram mais projetos
inscritos, respondem por 28% das inscrições, seguidos por docentes do Ensino
Fundamental II (26%). Os professores da Educação Infantil foram responsáveis
por 16% das inscrições. Ensino Médio e Direção fecham a lista, com 15% cada.
As iniciativas registradas por professores dos Ensinos Fundamental I e II tiveram
como foco principal a Língua Portuguesa, representando 39% do número total
de projetos inscritos. Ciências da Natureza vem na segunda posição do ranking,
com 14,4%. Os demais projetos variam entre Matemática (12,6%), História
(9,2%), Artes (8,8%), Educação Física (7,4%), Geografia (5,5%), Língua
Estrangeira (2,5%) e Alfabetização (1,6%).
Os números dos trabalhos registrados pelos educadores do Ensino Médio
seguiram a mesma linha. A Língua Portuguesa também foi a disciplina de maior
destaque (34%), seguida por Biologia (15%), Física (9%), Química (8%),
Matemática (14%), História (14%), Geografia (6%).
A qualidade dos trabalhos tem chamado a atenção da curadoria do Prêmio, que
destacou o cuidado dos educadores na hora de apresentar seus projetos. Todas
as inscrições serão avaliadas pela Academia de Selecionadores, composta por

especialistas

em

didáticas

específicas,

pesquisadores

das

principais

universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, e
formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas. Em
uma primeira fase serão escolhidos 50 finalistas, que serão conhecidos em julho.
Entre eles, serão selecionados os dez Educadores Nota 10 e o Educador do Ano,
reconhecido em evento de premiação em outubro, em São Paulo. Cada um dos
dez vencedores do Prêmio Educador Nota 10 ganha um vale-presente no valor
de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar da cerimônia de
premiação. O Educador do Ano, escolhido pela Banca de Jurados, recebe outro
vale-presente também no valor de R$ 15 mil. As escolas dos professores
vencedores também recebem uma verba para celebração.
Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa da Abril e da Globo
e uma realização da Fundação Victor Civita em parceria com a Fundação
Roberto Marinho.

Sobre o Prêmio Educador Nota 10

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da
Educação Infantil ao Ensino Médio e também coordenadores pedagógicos e
gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2014,
a iniciativa, uma realização da Fundação Victor Civita, é apresentada pela Abril
e Globo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Conta com o apoio de
Nova Escola e o patrocínio da Fundação Lemann e da Somos Educação. Ao
longo das 20 edições realizadas foram premiados 221 educadores, entre
professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,58
milhões.
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