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Professores da Rede Municipal de Ensino participam do lançamento do Prêmio “Fala,
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Concurso premiará dois projetos de escolas municipais com viagem ao Nordeste e R$ 10 mil para investimentos nas
instituições vencedoras
O empresário Otelio Drebes estará em Charqueadas nesta quinta-feira, 09/08, para lançar o Prêmio &ldquo;Fala,
Professor!&rdquo; e fazer sua palestra &ldquo;Lições de Vida&rdquo;. O evento acontece às 19h30, no Clube Tiradentes, e
será exclusivamente aos professores do município. A proposta é apresentar aos educadores os objetivos e o
regulamento do prêmio que busca, sobretudo, a valorização dos profissionais que se dedicam à formação dos cidadãos.
Fundador de um dos maiores grupos de varejo do Sul do Brasil, a rede de Lojas Lebes, Otelio e sua esposa Marilene
Pires Drebes, ex-professora, tiveram a iniciativa de valorizar e instigar professores das escolas municipais do RS,
premiando as melhores propostas pedagógicas de acordo com os critérios da premiação.
O Prêmio Fala, Professor! selecionará dois projetos pedagógicos realizados entre 2017 e 2018, em escolas municipais
do Rio Grande do Sul das cidades em que Otelio Drebes realizou ou realizará palestras durante o período de 28 de
maio a 31 de outubro deste ano. O lançamento oficial da premiação ocorreu em 28 de maio, em São Jerônimo, cidade em
que o empresário fundou as Lojas Lebes. A iniciativa de criação do Prêmio surgiu pelo grande respeito que o casal tem
pela profissão de educador e na expectativa de estimular boas práticas dos profissionais que atuam no setor. Ele é um
grande valorizador da aprendizagem contínua, se autointitula de &ldquo;o eterno aprendiz&rdquo; e atribui suas
conquistas aos ensinamentos de seus professores, além da força de vontade e do tino para os negócios.
Serão diversas premiações aos professores, diretores de escolas, secretários municipais de educação e alunos ao longo
do processo de inscrição. A premiação final contará com duas categorias: Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino
Fundamental. Os projetos inscritos devem estimular a criatividade dos alunos, o espírito de cooperação e a civilidade,
além de trazer benefícios à comunidade. As duas escolas dos projetos vencedores receberão R$ 10 mil a serem usados
na sua infraestrutura. Os professores responsáveis pelos projetos premiados receberão viagem de uma semana, com
direito a acompanhante, em um luxuoso resort com tudo pago na Bahia, mais R$ 2 mil em dinheiro. Os secretários
municipais de Educação das cidades em que os professores forem premiados e os diretores das respectivas escolas
também ganharão a viagem.
Além disso, os primeiros educadores a inscreverem os projetos são agraciados com prêmios extras, como convites a
atividades culturais. No momento, os primeiros professores a se inscreverem ganharão ingresso com acompanhante
para a Octoberfest 2018 para aproveitar o mês dos professores. A cerimônia de entrega do Prêmio será realizada,
início de dezembro, com uma grande festa em Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas pelo site do projeto
(premiofalaprofessor.com.br), onde também consta o regulamento. Para quem tiver dificuldade técnica para enviar o
material pela internet, está disponível uma Central de Atendimento pelo whatsapp (51) 994516044.
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