
 

 
TÍTULO  DATA  HORÁRIO 

Prêmio Global Teacher Prize 2020  10/09/2019 9h às 11h 

 

 ÓRGÃO 

COPED – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
 

 VIDEOCONFERENCISTAS 

Caetano Siqueira – Coordenador COPED 
Débora Garofalo – Assessora de Tecnologia da SEDUC-SP 

 

 OBJETIVO(S) 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAPE), em parceria com a Fundação Varkey, informa a abertura das 
candidaturas e indicações para mais uma edição do Global Teacher Prize 2020.  
O Global Teacher Prize é um prêmio de US$ 1 milhão, oferecido anualmente a um professor 
excepcional que proporcionou uma excelente contribuição para a profissão. A Fundação 
Varkey estabeleceu o Prêmio em 2014, para reconhecer e celebrar o impacto que os 
professores têm em todo o mundo – não apenas em seus alunos, mas nas comunidades ao 
seu redor.  

O objetivo é reconhecer e valorizar práticas docentes que mereçam ser conhecidas e replicadas 
em todo o mundo! Sendo assim, convidamos você para mostrar todo o seu talento, empenho 
e carinho pelos seus alunos e pela Educação, inscrevendo-se para participar da edição 2020 do 
Prêmio. 

Você sabia que o Brasil esteve entre os “top 10” nos últimos três anos? Acreditamos que em 
2020 o Prêmio será para a Educação do nosso país, e para isso contamos com a sua 
participação, na certeza de que seremos vencedores e que reconhecerão todo o valor e 
criatividade do professor da SEDUC-SP! 

Poderão participar do processo de seleção professores em exercício, com trabalhos 
reconhecidos nacionalmente e/ou internacionalmente na Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. 

As inscrições estão abertas, e os interessados em participar deverão realizá-las até o dia 22 de 
setembro de 2019. Para mais informações, acesse: https://www.globalteacherprize.org/ 
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 PÚBLICO-ALVO 

Na sala da videoconferência 
Dirigente de Ensino e Professores 
 
Por Streaming 
http://www.rededosaber.sp.gov.br 

 

 LOCALIDADE(S) 

 Todas as diretorias de ensino 

 

 CONTAGEM DE PÚBLICO 

Esse procedimento é muito importante para o acompanhamento das atividades locais. 
Solicitamos especial apoio da diretoria de ensino para que um representante local, presente na 
atividade, envie essa informação via WhatsApp para o número que será informado durante 
a VC.  

Importante: Enviar por SMS ou e-mail apenas na impossibilidade de uso do WhatsApp. 
 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/

