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Em 2020, a UNESCO celebra o trabalho dos professores e das
professoras que, durante a pandemia da COVID-19, estão criando
novas formas de ensinar, reimaginando o futuro. Mais do que nunca, a
UNESCO destaca as vozes dos docentes, que estão no centro dos
esforços para atingir a meta da educação global de não deixar ninguém
para trás.
Em celebração ao Dia Mundial do Professor (5/10) e ao Dia Nacional do
Professor (15/10), a UNESCO faz um chamado a estudantes e
professores para compartilharem mensagens de apoio e práticas de
ensino de sucesso.
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Campanha UNESCO Dia dos Professores 2020

Em 2020, a UNESCO celebra o trabalho dos
professores e das professoras que, durante a
pandemia da COVID-19, estão criando novas
formas de ensinar, reimaginando o futuro.

Como parte da comemoração ao Dia Mundial do
Professor (5/10), e ao Dia Nacional do Professor
(15/10), a UNESCO no Brasil promove a campanha
Dia dos Professores 2020, na qual convida
estudantes e professores para compartilharem, por
meio de vídeos, mensagens de apoio e sobre
práticas de ensino de sucesso durante a pandemia.
Serão selecionadas as três melhores mensagens em
duas categorias: "professores" e "estudantes". Os
vídeos selecionados receberão como prêmio um kit
de publicações da UNESCO e um certificado assinado
pela Diretora e Representante da Organização.

Em celebração ao Dia Mundial do Professor
(5/10) e ao Dia Nacional do Professor (15/10), a
UNESCO convida estudantes e professores
para compartilharem mensagens de apoio e
práticas de ensino de sucesso.
Leia o regulamento e saiba como participar:
bitly.com/CampanhaProfessores
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Campanha #DiadosProfessores 2020
.
Como parte da comemoração ao Dia Mundial
do Professor (5/10), e ao Dia Nacional do
Professor (15/10), a UNESCO no Brasil
promove a campanha Dia dos Professores
2020, na qual convida estudantes e
professores para compartilharem, por meio de
vídeos, mensagens de apoio e sobre práticas
de ensino de sucesso durante a pandemia.
.
Serão selecionadas as três melhores
mensagens em duas categorias: "professores"
e "estudantes". Os vídeos selecionados
receberão como prêmio um kit de publicações
da UNESCO e um certificado assinado pela
Diretora e Representante da Organização.
.
Link para inscrições:
bitly.com/CampanhaProfessores
.
.
.
#DiaDosProfessores2020 #UNESCOProfessor
#Professores #Estudantes
#ReimaginandoOFuturo #NinguémParaTrás
#CompartilheEducação

Em 2020, a UNESCO celebra o trabalho dos
professores e das professoras que, durante a
pandemia da COVID-19, estão criando novas
formas de ensinar, reimaginando o futuro.
.
Em celebração ao Dia Mundial do Professor
(5/10) e ao Dia Nacional do Professor (15/10), a
UNESCO convida estudantes e professores para
compartilharem mensagens de apoio e práticas
de ensino de sucesso.
.
Leia o regulamento e saiba como participar:
bitly.com/CampanhaProfessores
.
.
.
#DiaDosProfessores2020 #UNESCOProfessor
#Professores #Estudantes
#ReimaginandoOFuturo #NinguémParaTrás
#CompartilheEducação
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Inserir, se possível, o link para as inscrições:
bitly.com/CampanhaProfessores
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Campanha Dia dos Professores 2020

Participe da Campanha Dia dos Professores
2020.
Professores e estudantes, enviem seus
vídeos até 5/10. Serão 3 vídeos selecionados
nas categorias Professor e Estudante.

Em celebração ao Dia Mundial do Professor
(5/10) e ao Dia Nacional do Professor
(15/10), a UNESCO convida estudantes e
professores para compartilharem
mensagens de apoio e práticas de ensino de
sucesso por meio de vídeos.

Inscreva-se:
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás

Inscreva-se:
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás

Em celebração ao Dia Mundial do Professor
(5/10), e ao Dia Nacional do Professor
(15/10), a @unescobrasil convida estudantes
e professores para compartilharem, por
meio de vídeos, mensagens de apoio e
sobre práticas de ensino de sucesso durante
a pandemia.
Inscreva-se:
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás
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A UNESCO celebra o trabalho dos professores
e das professoras que, durante a pandemia da
COVID-19, estão criando novas formas de
ensinar, reimaginando o futuro.

Professor, qual prática de ensino você está
utilizando durante a pandemia?

Mais do que nunca, a UNESCO destaca as
vozes dos docentes, que estão no centro
dos esforços para atingir a meta da
educação global de não deixar ninguém
para trás.

Participe da Campanha
#DiaDosProfessores2020
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás

Estudante, qual mensagem você gostaria de
enviar ao seu professor ou professora?
Enviem seus vídeos até 5/10
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás

Participe da Campanha UNESCO
#DiaDosProfessores2020
Inscrições até 5/10
bitly.com/CampanhaProfessores
#DiaDoProfessor #NinguémParaTrás
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E-convite
A cada ano, no dia 5 de outubro, a UNESCO celebra o
Dia Mundial do Professor. A data tem o objetivo de
reconhecer a importância dos professores e
aumentar a conscientização sobre os desafios que
eles enfrentam no cumprimento das metas globais
de educação (ODS 4). Neste ano, em especial, a
UNESCO celebra o trabalho dos professores que,
durante a pandemia e diante das inúmeras
dificuldades impostas, estão criando novas formas
de ensinar, reimaginando o futuro, sem deixar
ninguém para trás.
Como parte das comemorações ao Dia Mundial do
Professor (5/10), e ao Dia Nacional do Professor
(15/10), a UNESCO no Brasil promove a campanha
Dia dos Professores 2020, na qual convida
estudantes e professores para compartilharem, por
meio de vídeos, mensagens de apoio e sobre
práticas de ensino de sucesso durante a pandemia.
Serão selecionadas as três melhores mensagens em
duas categorias: "professores" e "estudantes". Os
vídeos selecionados receberão como prêmio um kit
de publicações da UNESCO e um certificado
assinado pela Diretora e Representante da
Organização.

Link para a imagem do e-convite:
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