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No dia 11 de dezembro, o Brasil vai conhecer os 40 
vencedores da 8ª edição do Prêmio Professores do Brasil. 
Por meio dele, o Ministério da Educação reconhece o 
mérito de professores das redes públicas de ensino, 
pela contribuição dada para a melhoria da qualidade da 
Educação Básica.  

O Prêmio foi criado em 2005 e hoje conta com a parceria 
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 
UNDIME, do Conselho Nacional de Secretários de Educação 
– CONSED, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES, da representação brasileira da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura – UNESCO, da Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI, 
além do Instituto Votorantim, da Fundação Volkswagen, 
da Abrelivros e da Fundação SM. A Fundação Santillana, 
o Serviço Social do Comércio – SESC e a Associação de 
Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP também 
apoiam a iniciativa. 



Troféu da 7a edição.



São 2 categorias: temas livres e temas específicos.
8 subcategorias.

1. Temas livres: 
 1.1 Educação Infantil;
 1.2 Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
 1.3 Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental;
 1.4 Ensino Médio.

2. Temas específicos:
 2.1 Educação Integral e Integrada;
 2.2 Ciências para os Anos Iniciais do Ensino  
 Fundamental;
 2.3 Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino  
 Fundamental; 
 2.4 Educação Digital articulada ao desenvolvimento  
 do currículo.  

Em cada subcategoria é premiado um professor por 
região geográfica do país.

Entrega do prêmio da 7a edição.



Este ano, 6.808 professores, de mais de 2.000 municípios 
brasileiros, enviaram relatos de seus trabalhos bem-
sucedidos, desenvolvidos em todas as etapas da educação 
básica. São profissionais da rede pública, – do chão da 
escola – que, superando todas as dificuldades e com muito 
entusiasmo, desenvolveram um trabalho exitoso com 
seus alunos, contribuindo assim para o fortalecimento da 
educação pública brasileira. 

Uma comissão julgadora de alto nível, nomeada pelo 
MEC, seleciona as melhores experiências pedagógicas 
inscritas. Os trabalhos devem atender aos objetivos 
do Plano de Desenvolvimento da Educação Básica – 
PDE, como a inclusão social e digital dos estudantes; a 
formação ética, artística, cultural e cidadã dos alunos, e 
a participação da família no processo de aprendizagem. 
A excelência do trabalho e o sucesso escolar também 
são fundamentais, assim como o potencial de aplicação 
da experiência em outros contextos educacionais, bem 
como o estímulo à permanência dos alunos na escola. 
Além desses critérios, são considerados a consistência 
pedagógica conceitual, a qualidade do relato e o respeito 
às normas da Língua Portuguesa.

No dia 11 de dezembro de 2014, numa grande festa no 
teatro do SESC Vila Mariana, na cidade de São Paulo, 
serão premiados 40 professores, das cinco regiões do 
país e de cada uma das oito subcategorias. Cada professor 
premiado receberá R$ 6 mil, troféu e certificado. As 
escolas em que os professores trabalham receberão 
placa comemorativa da oitava edição do Prêmio. 



O  primeiro colocado de cada uma das oito subcategorias 
será conhecido durante a cerimônia de premiação 
e receberá um prêmio adicional de R$ 5.000,00. Os 
vencedores e os diretores de suas escolas se encontrarão 
na capital paulista, onde participarão de uma série de 
atividades promovidas pelo MEC e parceiros.  

Entrega do prêmio da 7a edição.



Os vencedores terão suas experiências relatadas em 
séries e programas da TV Escola, canal do Ministério da 
Educação. 

O Prêmio vem ganhando cada vez mais a adesão de 
professores de todo país e este ano o número de inscritos 
mais que dobrou, em relação ao ano passado:

 Edição  Ano  Participantes
 8ª  2014  6.808
 7ª  2013  3.221
 6ª  2012  2.617
 5ª  2011  1.612
 4ª  2009  2.100
 3ª  2008  779
 2ª  2007  1.564
 1ª  2005  1.131

Uma pesquisa constatou que os professores que vencem 
o Prêmio geralmente são de escolas em que existe uma 
cultura de trabalho por projetos. Eles espelham a enorme 
diversidade do Brasil. As escolas e os professores 
vencedores são valorizados por toda a comunidade 
escolar e pelas Secretarias de Educação. Os professores 
ficam mais confiantes e seus pares são estimulados 
a desenvolverem trabalhos exitosos, num espírito 
de competição saudável. Também foi observado um 
aumento do investimento na formação continuada, na 
pós-graduação desses professores. 



Entrega do prêmio da 7a edição.



A pesquisa também constatou o aumento do envolvimento 
da comunidade na vida escolar e o orgulho de todos por 
participar de uma escola premiada e com a qualidade 
reconhecida em todo o país. 

Todos estes resultados positivos fazem com que o 
Ministério da Educação procure aperfeiçoar a cada ano 
o Prêmio Professores do Brasil. As inscrições para a 
próxima edição do Prêmio devem ser abertas ainda no 
primeiro semestre de 2015.

Serviço:
8º Prêmio Professores do Brasil – Cerimônia de Premiação
Dia: quinta-feira, 11 de dezembro
Hora: 19h
Local: Teatro do Sesc Vila Mariana
Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana – São Paulo – SP
premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br
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