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1. OBJETIVO DO PRÊMIO

2. CRITÉRIOS

Anualmente reconhecer e homenagear pessoas que contribuíram de maneira significativa 
para o avanço de políticas públicas educacionais relacionadas à Educação Básica, no 
ano anterior ao da premiação. Nessa 1ª edição o foco estará, portanto, no ano de 2019.

2.1. A 1ª edição do prêmio reconhecerá 3 (três) destaques do ano de 2019.

2.2. A escolha dos vencedores se dará por meio de um processo organizado em duas 
etapas, envolvendo toda a “comunidade” Todos Pela Educação (associados), conforme 
detalhamento no item 3 deste regulamento.

2.3. Serão 2 (dois) os principais critérios a serem considerados ao longo do processo de 
indicação e escolha:

•	 Relevância da contribuição para o avanço de políticas  
públicas educacionais relacionadas à educação básica;

•	 Abertura ao diálogo e respeito às divergências.

2.4. Desde que clara a relação com o avanço de políticas públicas educacionais, não há 
restrições quanto ao tipo da contribuição, podendo ser de natureza técnica, política, nor-
mativa, parlamentar (nível estadual e municipal), acadêmica, jurídica, cívica, jornalística, 
ativismo etc. A única exceção será “contribuição parlamentar em nível federal (deputados 
e senadores)”, pois o Todos Pela Educação lançará em breve uma premiação específica 
para esse público.



2.5. Em que pese o prêmio se destinar a pessoas, não há restrição quanto ao reconhecimento 
da atuação de indivíduos que se destacam pela liderança de esforços coletivos. 
Nessa mesma linha, tampouco há, necessariamente, delimitações quanto à escala da 
contribuição (nacional, regional, local).

3. PROCESSO DE INDICAÇÃO E ESCOLHA DOS PREMIADOS

1ª etapa: indicação de nomes pelos associados do Todos Pela Educação para 
composição	de	lista	de	finalistas

• Entre 27 de janeiro e 6 de fevereiro, cada associado-fundador1 ou associado-efetivo2 

do Todos Pela Educação deverá indicar 3 nomes que, conforme seu entendimento, 
melhor atendem aos critérios definidos no item 2 deste regulamento.

• O processo de indicação será anônimo e realizado por meio de uma plataforma online. 
Para garantir a segurança e lisura do processo, cada associado receberá por e-mail um 
código individual de autenticação que deverá ser indicado ao acessar a plataforma.

• Não serão aceitas indicações de pessoas da equipe executiva do Todos Pela 
Educação. Tampouco será validada a indicação do próprio nome. 

• Os 10 nomes com maior número de indicações comporão uma	lista	de	finalistas.  

• No caso de empate para a posição número 10, todos os nomes empatados entrarão 
na lista de finalistas.

 
2ª etapa:	 seleção	 final	 por	 júri3 de especialistas e personalidades com trajetórias 
reconhecidas no campo da Educação Básica

• A partir da lista de finalistas e com base nos critérios definidos no item 2 do regulamento, 
o júri selecionará 3 destaques.

• O anúncio dos 3 destaques acontecerá no dia 10 de março, em Brasília, durante o 
Encontro Anual Educação Já! 2020.

1 Lista completa associados-fundadores: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/242.pdf

2 Lista completa de associados-efetivos:  
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/243.pdf

3 O júri, que será composto por até 7 pessoas, será 
formado e anunciado a todos os associados do Todos 
após a finalização da 1ª etapa do processo de modo que 
não contenha nomes presentes na lista de finalistas.


