Abertas inscrições para o IV Prêmio Shell de Educação Científica
Podem se candidatar professores do Ensino Médio e Fundamental II das redes municipal e
estadual do Rio de Janeiro. Vencedores farão uma viagem educativa a Londres
Rio de Janeiro, 16 de março de 2017 – Na segunda-feira, 20, a Shell abre inscrições para
a quarta edição do Prêmio Shell de Educação Científica. Professores de matemática e ciências
(Biologia, Física e Química) que lecionam em turmas do Ensino Fundamental II e Médio do
Estado do Rio de Janeiro podem inscrever seus projetos até o dia 13 de outubro pelo site
premioshelldeeducacaocientifica.com.
O Prêmio é uma iniciativa da Shell e tem como objetivo identificar, reconhecer e valorizar
professores que desenvolvem projetos educativos inovadores em sala de aula, estimulando a
prática e o interesse científico.
Desde 2014, ano da primeira edição, mais de 240 professores submeteram seus projetos para
avaliação e esse número tem aumentado a cada ano. A iniciativa conta ainda com a parceria
da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e do British Council.
“Qualquer profissional gosta de ter seu trabalho reconhecido. E a Shell entende que o papel
dos professores é um dos mais importantes para a formação de bons profissionais em todas
as áreas, por isso ficamos muito felizes em organizar este Prêmio. Ao longo dos últimos quatro
anos conhecemos projetos fantásticos de escolas de todos os lugares do Rio e queremos
incentivar para que cada vez mais professores inscrevam suas iniciativas”, reforça Pâmella
De-Cnop, Gerente de Responsabilidade Social da Shell Brasil.
Estímulo para seguir em frente
Primeiro lugar na categoria Ensino Médio de 2016, o professor de ciências Saulo Paschoaletto,
do CIEP 456 Marco Polo, em Cantagalo, no Rio, conta que a vitória no prêmio só trouxe bons
resultados para ele e para a escola.
“Fui convidado por uma escola particular da região para implementar um projeto piloto de um
laboratório onde vamos aplicar na prática o que é ensinado em sala de aula. Além disso, no
Marco Polo, as turmas que estão comigo já estão super ansiosas para começar o segundo
semestre, que é quando vamos começar o projeto deste ano”, diz.
O professor ressalta ainda a importância da oportunidade de contato com outras metodologias
de ensino, que foi proporcionada com a viagem educativa para Londres, feita por ele e os
outros cinco vencedores da edição passada.
“Eu espero que muitos professores tenham a mesma experiência que eu tive. Aprendi muito
e já estou tentando colocar em prática algumas coisas que vi, como deixar que meus alunos
trabalhem sempre em equipe. Percebi que na Inglaterra os estudantes são sempre divididos
em grupos e nunca fazem as tarefas sozinhos. Acho muito importante esse contato com os
colegas”, explica.

Saulo acredita que o Prêmio Shell de Educação Científica é uma ótima maneira de reconhecer
o trabalho árduo de tantos professores e que projetos como o dele contribuem demais para
o aprendizado dos alunos.
“Essas disciplinas são realmente cansativas de estudar e elaborar uma maneira de deixá-las
mais atrativas para os alunos melhora muito o desempenho da turma. Premiar professores
por atitudes como essa nos incentivam ainda mais a continuar”, finaliza.
O Prêmio
O Prêmio Shell de Educação Científica agracia seis professores com uma viagem educacional
para Londres, na Inglaterra, com as despesas pagas. O roteiro possibilita uma imersão ao
mundo das Ciências, com atividades interativas, palestras e visitas a museus. Os vencedores
serão contemplados ainda com uma ajuda de custo em dinheiro e estarão acompanhados por
um tradutor durante as atividades.
As escolas dos professores vencedores também receberão uma premiação em equipamentos
para a melhoria do ambiente escolar, como Laptop e um datashow. Em 2017, as escolas dos
professores vencedores na primeira colocação, também receberão um Kit de Robótica,
premiação cedida pela Zoom Education, parceira do Prêmio este ano.O objetivo é aproximar
ainda mais os diretores e coordenadores pedagógicos do Prêmio.
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