


O Prêmio
Uma iniciativa do Ministério da Educação, juntamente com instituições parceiras, que 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.

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.

Oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização de experiências educacionais.

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 de Educação e da Base Nacional Comum 
Curricular.

OBJETIVOS



O Prêmio



Quem pode participar

Professores da Educação Básica, no exercício da atividade docente em 

estabelecimentos de ensino dos sistemas públicos de ensino:

 Federal;

 Estaduais/distrital;

 Municipais;

 Instituições educacionais comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas aos 

sistemas públicos de ensino. 



As inscrições

Onde se inscrever?

premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br



Navegando pelo site



Categorias para inscrição



Categorias para inscrição



Como se inscrever?

Faça o Curso
NAS TRILHAS 

DAS BOAS
PRÁTICAS

http://ppb.mec.gov.br/arquivos/orientacoes_escrita_relato2019.pdf

http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/images/pdf/regulamentos/regulamento_ppb_2019.pdf



Resultados



Premiação



Por que participar ?

É um espaço de 
visibilidade para os 

docentes
da rede pública de ensino -

lugar onde estuda
a grande maioria das 

crianças e jovens
brasileiros e onde a mídia e 

os especialistas
destacam mazelas, 

desqualificando a escola
pública em detrimento da 

rede privada.

No PPB, não ganha apenas 
quem é

selecionado. Ao se 
inscrever e relatar sua 
experiência o professor 

realiza um processo 
reflexivo sobre o próprio 
trabalho, mergulha em
uma reflexão, tendo a 

oportunidade de aprender 
com a própria experiência.

Possibilita que o Brasil 
conheça

experiências de sucesso, às 
vezes ainda

escondidas. A cada edição, 
milhares de relatos

provam que a educação 
avança no país.

Pelo sentimento de 
valorização que o

Prêmio traz, os professores 
se sentem

estimulados a estudar, criar 
novas

experiências e desafiar 
ainda mais seus

alunos

É uma oportunidade do 
professor valorizar

o próprio trabalho e 
compartilhar em rede

sua experiência, além de 
mostrar à sua

cidade e ao Brasil o que 
fazem

*Lourdes Atié, socióloga e educadora que realizou em 2017 um estudo sobre o PPB.



Depoimentos

VENCEDORA - 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Nome: Natalia Onesko
Escola: KENNEDY C E PRES EF M 
Município: Ariranha do Ivaí 
Título do Relato de Prática: Jk Jornal Kennedy - Produção de reportagens e jornal digital como recurso de ensino-
aprendizagem 

DESTAQUE – Ensino Médio
Nome: Vera Beatriz Hoff Pagnussatti
Escola:  ERON DOMINGUES C E EF M N 
Município: Marechal Cândido Rondon
Título do Relato de Prática: Geração@.com atitudes 





Contato

Departamento de Desenvolvimento Curricular – SUED/SEED
Coordenação Estadual 12º Prêmio Professores do Brasil 

(41) 3340-1785


