
    
 

 

Fundação Victor Civita e Varkey Foundation se 
unem em prol da valorização da educação 

  
Conhecidas pelo amplo trabalho de valorizar e reconhecer professores no Brasil 

e no mundo, entidades estreitam relacionamento para ampliar ações na área 
 

São Paulo, setembro de 2018 – A Fundação Victor Civita e a Varkey Foundation 

unem forças em prol da valorização da educação no Brasil e no mundo. As duas 

entidades se associaram para ampliar o reconhecimento do trabalho realizado por 

educadores nas mais diversas áreas. No país, a Fundação Victor Civita tem feito 

isso há mais de 20 anos por meio do Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais 

importante prêmio da Educação Básica brasileira, e um dos mais respeitados no 

segmento na América Latina. A Fundação Varkey criou o Global Teacher Prize, 

prêmio global de educação no valor de US$ 1 milhão, realizado desde 2015. 

“Garantir educação de qualidade está intimamente ligado à valorização da 

profissão docente, que se mostra pouco atrativa para os jovens e pouco 

reconhecida pela sociedade. A associação com a Fundação Varkey nos ajuda a 

ampliar nossa atuação, trazendo ainda mais visibilidade para os educadores 

brasileiros e reforçando a importância de um ensino altamente engajado e de 

qualidade”, afirma Victor Civita Neto, presidente da Fundação Victor Civita. 

A associação entre ambas vai permitir um intercâmbio maior de experiências. A 

partir da edição 2018, o Prêmio Educador Nota 10 passa a contar com um jurado 

indicado pela Varkey para a escolha do Educador do Ano, que será realizada em 

cerimônia em São Paulo, no próximo dia 1º de outubro. Tania Andrea Gil, 

responsável pela área de Monitoramento e Avaliação da Fundação Varkey 

Argentina, se junta a Academia de Jurados, já composta por outros cinco 

especialistas: Ana Inoue, diretora do Centro de Estudar Acaia Sagarana /Instituto 

Acaia; Anna Helena Altenfelder, superintendente Cenpec - Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária; Ítalo Dutra, chefe de 

Educação da Unicef Brasil; Lino de Macedo, professor titular do Instituto de 

Psicologia (USP) e Rodrigo Mendes, diretor Executivo do Instituto Rodrigo 

Mendes. 



    
 

“Criamos o Global Teacher Prize em 2015 para destacar o papel vital que os 

professores desempenham na sociedade, educando a próxima geração para 

prosperar em um mundo em rápida transformação. Ao fazê-lo, encontramos 

histórias de milhares de professores verdadeiramente inspiradores que estão 

ajudando a transformar a educação nas suas comunidades, permitindo que todos 

possamos aprender com os seus exemplos excepcionais. Estou ansiosa para 

trabalhar com a Fundação Victor Civita no Prêmio Educador Nota 10, para ajudar 

a descobrir mais dessas histórias incríveis no Brasil”, disse Cate Noble, presidente 

executiva da Fundação Varkey. 

Em 2017 e em 2018, dois trabalhos brasileiros, que foram premiados pelo 

Educador Nota 10, foram selecionados entre os finalistas do Global Teacher Prize. 

Diego Mahfouz Faria Lima, Educador do Ano de 2015, estava entre os finalistas 

do Global Teacher Prize de 2018. Já no ano passado, Wemerson da Silva 

Nogueira, Educador do Ano de 2016, foi quem ficou entre os 10 finalistas do 

prêmio global. Para a escolha dos candidatos, a Varkey Foundation e o comitê 

que analisa os projetos levam em conta aspectos como os reflexos do ensino na 

comunidade em que o professor trabalha, as inovações nas aulas e a formação 

da cidadania dos alunos.  

 

Sobre o Prêmio Educador Nota 10 

Criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, o Prêmio Educador Nota 10 

reconhece professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e também 

coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas 

de todo o país. Desde 2014, a iniciativa, uma realização da Fundação Victor Civita, 

é apresentada pela Abril e Globo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. 

O Prêmio conta ainda com o apoio de Nova Escola, o patrocínio da Fundação 

Lemann e da SOMOS Educação, e o apoio institucional do Instituto Natura, 

Consed - Conselho Nacional de Secretários de Educação, Undime – União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Todos pela Educação. Ao 

longo das últimas 20 edições foram premiados 221 educadores, entre professores 

e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,58 milhões. 

 



    
 

Em 2018, foram realizadas mais de 4100 inscrições de todas as regiões e estados 

do Brasil, em todos os segmentos. A Academia de Selecionadores, composta por 

24 especialistas nas diferentes disciplinas e segmentos, selecionou os 50 

finalistas e os 10 vencedores. A PwC monitora e supervisiona o processo de 

votação do Prêmio Educador Nota 10.  Também em 2018 acontece o lançamento 

do Voto Popular #EsseProjetoé10. Os internautas estão sendo convidados a 

participar e o projeto mais votado será conhecido na cerimônia de premiação. 

 

Conheça mais em www.educadornota10.org.br. 

 

 

Mais informações: 

Linhas Comunicação 

(11) 3465-5888 
www.linhascomunicacao.com.br 
 
Tayane Scott – tayane@linhascomunicacao.com.br 
Danilo Barba – danilo@linhascomunicacao.com.br 
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