Fundação Victor Civita anuncia parceria
com Instituto Rodrigo Mendes
As organizações estreitam laços para ampliar a atenção dada ao tema educação
inclusiva já no Prêmio Educador Nota 10 deste ano

São Paulo, fevereiro de 2019 – A Fundação Victor Civita (FVC) e o Instituto
Rodrigo Mendes (IRM) unem forças para ampliar ações de inclusão e
acessibilidade. Os resultados desta parceria poderão ser vistos já nesta edição do
Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio da Educação Básica
brasileira. Com a premissa de que toda pessoa tem o direito à educação, as duas
organizações se aproximam para dar mais visibilidade ao tema da educação
inclusiva.
"Vamos trabalhar ativamente para tornar o Prêmio Educador Nota 10 mais
acessível em todos os aspectos. Desde a estrutura do regulamento, inclusive para
garantir a participação de educadores com alguma deficiência, até o processo de
análise e seleção dos projetos inscritos, de forma a apurar o olhar para a forma
como as particularidades de cada estudante é endereçada", explica Rodrigo
Hübner Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes. Ele é membro da
Academia de Jurados do Prêmio desde 2017ao lado de Ana Inoue (diretora do
Centro de Estudar Acaia Sagarana /Instituto Acaia), Anna Helena Altenfelder
(superintendente Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura
e Ação Comunitária), Ítalo Dutra (chefe de Educação da Unicef Brasil) e Lino de
Macedo (professor emérito do Instituto de Psicologia da USP).
Para Victor Civita Neto, presidente da Fundação Victor Civita, “Inclusão é uma
temática cara para a FVC há tempos, tendo em vista que a legislação brasileira
garante o direito de toda pessoa com deficiência estudar na escola comum, em
convívio com os demais estudantes”.
A Academia de Selecionadores conta com uma especialista no tema, que avalia
criteriosamente todos os projetos finalistas e vencedores, considerando como
alunos com deficiência participaram do projeto inscrito, o que aprenderam, de que
forma aconteceu a interação da turma, entre outras questões. Atualmente, Gunga
Castro é a selecionadora da área.

Sobre o Prêmio Educador Nota 10
Criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, 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.
O Prêmio conta ainda com o apoio de Nova Escola, o patrocínio da Fundação
Lemann e da SOMOS Educação, e o apoio institucional do Instituto Natura,
Consed - Conselho Nacional de Secretários de Educação, Undime – União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Todos pela Educação. Ao
longo das últimas 20 edições foram premiados 221 educadores, entre professores
e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,58 milhões.
Em 2018, foram realizadas mais de 4100 inscrições de todas as regiões e estados
do Brasil, em todos os segmentos. A Academia de Selecionadores, composta por
24 especialistas nas diferentes disciplinas e segmentos, selecionou os 50
finalistas e os 10 vencedores. Também em 2018 aconteceu o lançamento do Voto
Popular #EsseProjetoé10, em que os internautas foram convidados a participar e
o projeto mais votado foi conhecido na cerimônia de premiação.
Conheça mais em www.educadornota10.org.br.

Sobre a Fundação Victor Civita
A Fundação Victor Civita (FVC) 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.
Saiba mais em www.fvc.org.br

Sobre o Instituto Rodrigo Mendes - O Instituto Rodrigo Mendes (IRM) é uma
organização sem fins lucrativos que tem como missão colaborar para que toda
pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum.
Para isso, desenvolve projetos de pesquisa, formação continuada e consultoria na
área da educação inclusiva em várias partes do mundo. Nos últimos anos, o
Instituto Rodrigo Mendes formou 3.000 educadores, de 20 estados brasileiros, que
impactaram diretamente 265.000 estudantes. Desde 2015, o IRM apoia o
Ministério da Educação de Angola na criação de uma Política Nacional de
Educação Inclusiva. Essa Política foi assinada pelo presidente angolano em 2017
e está em fase de implementação. Esse projeto irá impactar centenas de milhares
de crianças e adolescentes em idade escolar.

Mais informações:
Fundação Victor Civita
Linhas Comunicação

(11) 3465-5888
www.linhascomunicacao.com.br
Tayane Scott – tayane@linhascomunicacao.com.br

Instituto Rodrigo Mendes
Maio Casa de Conteúdo
(11) 9 8303-2233
Beatriz Vichessi – bia@maioconteudo.com

