BRIEFING
11ª Edição do Prêmio Professores do Brasil (PPB) – 2018
O Prêmio Professores do Brasil (PPB) foi instituído em 2005 pelo Ministério da Educação, por
meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), juntamente com instituições parceiras.
O principal objetivo do prêmio é valorizar os professores da educação básica pública de todo o
Brasil que desenvolvem experiências bem sucedidas, criativas e inovadoras.
Ao longo de dez edições, o PPB contou com a participação de 44.286 professores da educação
básica de todo o País, totalizando 334 premiados. Nas duas primeiras edições (2005 e 2007),
participaram apenas docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
A partir de 2008, o prêmio foi ampliado para toda a educação básica, com a inclusão dos anos
finais do ensino fundamental e do ensino médio.
O Prêmio Professores do Brasil busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores
de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem
desenvolvidos nas salas de aula.
Em sua 11ª edição serão distribuídos R$ 305 mil em premiação em dinheiro, além de viagens
educativas no Brasil e exterior e placas para as escolas.
As inscrições ocorrerão somente pelo portal do prêmio – premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br no período de 26/4/2018 a 28/05/2018.
O PPB conta com seis categorias, além de premiação em temáticas especiais.
As seis categorias são creche e pré-escola, na educação infantil; ciclo de alfabetização (1º ao 3º
ano) e 4º e 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental; 6º ao 9º ano dos anos finais do ensino
fundamental e ensino médio.
As etapas de avaliação do prêmio são três: estadual, cujos premiados são 486 e destes, 162
vencedores vão para a etapa seguinte; regional, que contará com um vencedor por categoria, por
região, totalizando 30 vencedores e a etapa nacional, com seis vencedores, sendo um de cada
categoria.
Na etapa estadual, os 486 trabalhos selecionados pelo comitê estadual receberão certificados de
participação e os 162 professores selecionados como o melhor de sua categoria, em cada Estado,
passarão para a etapa regional.
Na etapa regional, os 30 vencedores receberão, cada um, R$ 7 mil e troféus. As escolas dos 30
vencedores também serão premiadas com placas comemorativas.
Os professores vencedores desta etapa também participarão da cerimônia de premiação, com
todas as despesas de viagem custeadas pelo MEC, além de ter suas experiências publicadas na
página do PPB.
Cada um dos seis vencedores da etapa nacional receberá mais R$ 5 mil reais e o troféu. Neste
caso, estes seis vencedores receberão o total de R$ 12 mil, pois terão acumulado os R$ 7 mil da
etapa regional.
Além de concorrer às premiações por categoria, o professor poderá concorrer à premiação extra
das temáticas especiais, indicando, no ato da inscrição, a qual delas seu projeto atende. Em 2018
temos cinco temáticas especiais.

O primeiro tema é: Esporte como estratégia de aprendizagem: Serão premiados até 5 (cinco)
professores de educação física. Premiação: 1 (um) vale de R$ 5.000,00 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.
O segundo tema é: Práticas inovadoras de educação científica: Será premiado um professor do
ensino médio da área de Ciências Naturais (Física, Química ou Biologia) e 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. (www.premioshelldeeducacaocientifica.com).
O terceiro tema é: Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de inovação
educacional: Serão premiados até 3 (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 a cada um, doados pelo Centro de Inovação para a
Educação Brasileira – CIEB.
O quarto tema é: Educação Empreendedora: Serão premiados até 6 (seis) professores,
preferencialmente um de cada categoria. Premiação: Participação em missão nacional para
conhecer uma experiência inovadora de Educação Empreendedora.
O quinto tema é: Boas Práticas no uso de Linguagens de Mídia para as diferentes Áreas de
Conhecimento no Ensino Fundamental e no Ensino Médio: Serão premiados até 5 (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”.
OBJETIVOS 2018
1 - Reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas que, no exercício da atividade
docente, contribuem de forma relevante para a qualidade da Educação Básica no Brasil.
2 - Valorizar o papel dos professores como agentes fundamentais no processo formativo das novas
gerações.
3 - Dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores, consideradas
exitosas e que sejam passíveis de adoção por outros professores e pelos sistemas de ensino.
4 - Estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na implementação do Plano
Nacional de Educação e da Base Nacional Comum Curricular.
5 - Oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização de experiências
educacionais.
CATEGORIAS 2018
1 – Educação infantil: Creche
2 – Educação infantil: Pré-escola
3 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano: Ciclo de alfabetização
4 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 4º e 5º ano
5 – Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
6 – Ensino Médio
Temáticas Especiais:
I) Esporte como estratégia de aprendizagem.
II) Práticas inovadoras de educação científica.
III) Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de inovação educacional.
IV) Educação Empreendedora.
V) Boas Práticas no uso de Linguagens de Mídia para as diferentes Áreas de Conhecimento no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

ETAPAS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO
Todas as etapas do PPB 2018 serão supervisionadas pela Coordenação Nacional do Prêmio,
composta por representantes da Secretaria de Educação Básica do MEC e do Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Esta coordenação será
responsável pelo monitoramento das inscrições e pela orientação para a formação dos comitês de
avaliação; realização de oficinas de capacitação aos Coordenadores Estaduais, que tratam das
atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Prêmio; oferecer suporte para as dúvidas dos
candidatos, coordenadores estaduais e avaliadores; organizar a cerimônia de premiação; divulgar
os resultados e manter atualizado o Portal do Prêmio na internet.
1ª etapa – ESTADUAL – 162 vencedores
Nesta etapa, a coordenação estadual do PPB, formada por três pessoas, sendo uma indicada pelo
Conselho Nacional de Secretários Educação (Consed), outra pela União Nacional de Dirigentes
Municipais (Undime) e outra pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
(Sebrae), deverá montar seis comitês (uma para cada categoria), com no mínimo dois avaliadores.
Os avaliadores são profissionais da educação com experiência em cada categoria. A quantidade
máxima de avaliadores em cada comitê dependerá do número de textos inscritos.
Cada trabalho enviado será lido por dois avaliadores. Os 5 melhores avaliados serão lidos por
todos do comitê e destes serão escolhidos os três melhores trabalhos, por categoria, por Estado, o
que totalizará 486 premiados com certificado de homenagem, na etapa estadual.
Passarão para a seleção regional 162 professores autores dos relatos de prática selecionados como
o melhor de sua categoria em sua UF (6 categorias vezes 27 Estados, totalizando 162), que
também receberá um troféu.
2ª etapa – REGIONAL – 30 vencedores
Esta etapa corresponde às cinco regiões geográficas do Brasil, no qual um comitê regional,
formado por profissionais da área de educação, será responsável por selecionar 30 relatos, sendo
um por categoria (são 6 categorias) de cada região geográfica do Brasil (são 6 regiões) dentre os
vencedores da etapa estadual, que serão premiados nesta etapa e seguirão para a seleção nacional.
Os 30 vencedores desta etapa receberão R$ 7 mil reais, cada um e troféus e suas respectivas
escolas serão premiadas com placas comemorativas.
Os professores vencedores desta etapa também participarão da cerimônia de premiação, com
todas as despesas de viagem custeadas pelo MEC, além de ter suas experiências publicadas na
página do PPB.
3ª etapa – NACIONAL – 6 vencedores
Nesta etapa final, um Comitê Nacional de Avaliação formado por especialistas em educação
indicados pelo MEC, pelo Consed, pela Undime e pelos demais parceiros do Prêmio terá um
presidente especialista em educação com saber reconhecido na área e que lhe será garantido o
direito a voto.
O comitê nacional, além de analisar os 30 trabalhos, também irá entrevistar os professores
vencedores, em encontro presencial, com duas questões referentes à experiência pedagógica
relatada.
Ao final, serão seis vencedores – um por cada categoria. Cada um receberá mais R$ 5 mil reais e
o troféu. Neste caso, estes seis vencedores receberão o total de R$ 12 mil, pois terão acumulado
os R$ 7 mil da etapa regional.

PREMIAÇÃO ESPECIAL
- Esporte como estratégia de aprendizagem: Práticas pedagógicas de professores de Educação
Física que utilizam a Educação Esportiva para: i) ampliar o cardápio esportivo ofertado aos
alunos; ii) trabalhar a inclusão e respeito à diversidade; iii) fortalecer a cultura esportiva local e
iv) promover o desenvolvimento integral do aluno e incentivar um estilo de vida ativo e saudável
dos seus alunos. Serão premiados até 5 (cinco) professores de educação física. Premiação: 1 (um)
vale de R$ 5.000,00 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: Práticas pedagógicas que demonstrem inovação no
processo de ensino por meio de atividades e experimentos científicos que estimulem o interesse
dos alunos pela área das Ciências (Biologia, Química e Física) e Matemática. Será premiado um
professor do ensino médio da área de Ciências Naturais (Física, Química ou Biologia) e
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 (TIC) no processo de inovação
educacional: Serão valorizadas práticas pedagógicas que utilizem as TICs como ferramentas de
ensino e de aprendizagem de maneira criativa, inovadora e com resultados que promovam uma
transformação sistêmica nos fatores que geram qualidade e equidade na educação. Serão
premiados até 3 (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 a cada um, doados pelo Centro de Inovação para a Educação
Brasileira – CIEB.
- Educação Empreendedora: Práticas pedagógicas que despertem o interesse dos alunos pelo
empreendedorismo, por meio de atividades que permitam aos alunos reconhecer seu potencial,
planejando um futuro que aproveite oportunidades de integração no mercado de trabalho ou na
criação do seu próprio negócio, caso seja esta sua opção. Serão premiados até 6 (seis) professores,
preferencialmente um de cada categoria. Premiação: Participação em missão nacional para
conhecer uma experiência inovadora de Educação Empreendedora.
- Boas Práticas no uso de Linguagens de Mídia para as diferentes Áreas de Conhecimento no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio: Práticas pedagógicas que utilizem diferentes linguagens
de mídias audiovisuais, digitais e impressas no processo de Constituição de Conhecimentos e
Valores nas várias Áreas de Conhecimento, por meio de: transmissão radiofônica, fotografias,
vídeos, blogs, uso de redes sociais e outros recursos por meio da internet, aplicativos para tablets
e celulares, revistas e outros materiais impressos. Serão premiados até 5 (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”.

CURSO PARA AUXILIAR NA INSCRIÇÃO
Nesta edição, está sendo oferecido, mais uma vez, um curso totalmente on-line ao professor
participante. O curso “Na trilha das boas práticas de ensino” não é obrigatório. Ele será uma
ferramenta de formação, com duração de 30 horas e dividido em seis módulos para que o professor
percorra as etapas de desenvolvimento de boas práticas de ensino e conheça formas de registrálas.
São diferentes conteúdos que serão trabalhados por meio da apresentação e análise das
experiências vencedoras de 2015, textos de estudo e vídeos.
CURSOS PARA TODOS OS PROFESSORES QUE CONCLUÍREM AS INSCRIÇÕES
Em reconhecimento pela coragem em mostrar seu trabalho para todo o país, o Instituto
Singularidades, um dos parceiros da 11ª edição do PPB, oferece dois cursos online
“Desconstruindo o Discurso Midiático em Sala de Aula” e “Comunique-se em Libras:
acessibilidade já!”.

PARCEIROS EDIÇÃO 2018
Nesta 11ª edição do PPB, são 16 os parceiros:
1. Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros)
2. Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp)
3. Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb)
4. Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed)
5. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
6. Fundação Itaú Social
7. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
8. Fundação Santillana
9. Instituto Península
10. Instituto Singularidades
11. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -Sebrae
12. Serviço Social do Comércio – SESC
13. Shell Brasil
14. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
15. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
16. Organização dos Estados Interamericanos (OEI)

