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Circular n.º 207/2018 – ESE 

 

Osasco, 11 de maio de 2018. 

Srs. (as) Diretores (as) de Escola, 

Srs. (as) Professores (as) Coordenadores,  

 

Assunto: Prêmio Professores do Brasil - 2018 

 

A Sra. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa a abertura 

da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil – PPB e solicita ampla divulgação junto aos 

professores para que participem, conhecendo as diferentes etapas do programa.  

O que é?  

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação e seus parceiros, 

que se encontra em sua 11ª edição. Mais do que um processo de premiação, o Prêmio promove um 

movimento para que os (as) professores (as) reflitam e sistematizem suas práticas pedagógicas 

exitosas. 

Quais são os objetivos do Prêmio: 

• reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas e das instituições educacionais 

comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de ensino que, 

no exercício da atividade docente, contribuam de forma relevante para a qualidade da educação 

básica no Brasil; 

• valorizar o papel dos professores como agentes fundamentais no processo formativo das novas 

gerações;  

• dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores, consideradas 

exitosas e que sejam passíveis de adoção por outros professores e pelos sistemas de ensino;  

• estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na implementação do Plano 

Nacional da Educação (PNE) e da Base Nacional Curricular Comum (BNCC);  

• oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização de experiências 

educacionais. 

Quem pode participar?  

Professores da Educação Básica, no exercício da atividade docente do sistema educacional 

público (federal, estaduais/distrital e municipais) ou das instituições educacionais conveniadas 

(comunitárias, filantrópicas e confessionais). 

Categorias - Cada candidato poderá concorrer em apenas uma categoria: 

• Educação Infantil: Creche 

• Educação Infantil: Pré-escola 

• Ensino Fundamental: Anos Iniciais - Ciclo de alfabetização: 1º, 2º e 3º anos. 

• Ensino Fundamental: Anos Iniciais: 4º e 5º anos.  

• Ensino Fundamental: Anos Finais: 6º a 9º anos.  

• Ensino Médio 

 Inscrição: 

Para se inscrever, o(a) professor(a) deverá enviar um relato de prática pedagógica 

desenvolvida com os alunos. 
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  A inscrição poderá ser feita pelo site http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br, onde se 

encontra disponível o passo a passo para a escrita do relato. Apenas poderão ser inscritos relatos 

de prática docente com resultados comprovados durante o ano letivo de 2017 ou 2018 até o final 

do período de inscrições, que será o dia 28 /05/2018. 

 Não podem concorrer:  

Práticas pedagógicas premiadas em edições anteriores (ou que já tenham sido publicados 

em outros meios).  

Temáticas especiais: 

 As temáticas especiais e as respectivas premiações estão listadas a seguir: 

• Esporte como estratégia de aprendizagem: serão premiados até cinco professores de Educação 

Física. Premiação: um vale de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a escola de cada professor 

vencedor e visita promovida pelo Impulsiona (impulsiona.org.br) ao Núcleo de Alto 

Rendimento Esportivo de São Paulo – NARSP, custeados pelo Instituto Península.  

• Práticas inovadoras de educação científica: será premiado um professor do ensino médio da 

área de Ciências Naturais (Física, Química ou Biologia) ou de Matemática. Premiação: viagem 

educativa para Londres, na Inglaterra, em janeiro de 2019, com as despesas pagas pela Shell 

Brasil. O roteiro da viagem inclui: atividades interativas, palestras e visitas a museus, escolas 

e universidades, juntamente com os vencedores do Prêmio Shell de Educação Científica 

(www.premioshelldeeducacaocientifica.com). 

• Uso de tecnologias de informação e comunicação – TICs no processo de inovação educacional: 

serão premiados até três professores, sendo um professor das séries iniciais do ensino 

fundamental, um professor das séries finais do ensino fundamental e um professor do ensino 

médio. Premiação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um, doados pelo Centro de Inovação 

para a Educação Brasileira – CIEB.  

•  Educação Empreendedora: serão premiados até seis professores, preferencialmente um de 

cada categoria. Premiação: participação em missão nacional para conhecer uma experiência 

inovadora de Educação Empreendedora, promovida pelo Sebrae. 

•  Boas práticas no uso de linguagens de mídia para as diferentes áreas do conhecimento no 

ensino fundamental e no ensino médio: serão premiados até cinco professores, dentre os 

inscritos nas categorias de ensino fundamental e médio. Premiação: R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) e participação no programa da TV Escola “Professor Presente”. 

Antecipadamente agradece e conta com a divulgação a todos.   

     

 Atenciosamente, 

 

Irene Machado Pantelidakis 

                                                              RG 17594614 

    Dirigente Regional de Ensino 
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