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O Prêmio RBS de Educação – Para 

Entender o Mundo é uma das 

principais iniciativas do Grupo RBS 

e da Fundação Maurício Sirotsky 

Sobrinho a fim de contribuir de 

maneira efetiva na melhoria da 

qualidade da Educação Básica no 

país. Lançado em 2013, tem o 

objetivo de valorizar o trabalho de 

professores e cidadãos e de disseminar práticas educativas de sucesso nos Estados do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A chefe do Departamento de Planejamento da 

Secretaria de Educação e Cultura (SMEC) e também professora da escola Deputado Ruy 

Ramos, Zaniglei Sampaio esteve no dia 2 de setembro, em Porto Alegre, na RBS TV, 

fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho. Pelo segundo ano, Zaniglei, é convidada a participar 

do Prêmio RBS de Educação – Para Entender o Mundo. Na oportunidade 12 professores 

de escolas públicas e particulares, todos especialistas na área, escolheram projetos de 

mediação e incentivo à leitura. Antes da reunião presencial, porém, os relatos já haviam 

passado por uma triagem. Cada um dos 1223 textos enviados foram examinados por dois 

avaliadores, de uma equipe composta por 14 especialistas. Os 62 mais bem colocados 

passaram por um novo processo, realizado nessa reunião presencial, que escolheu os 16 

finalistas. Zaniglei, efetuou o trabalho de avaliação em 175 textos, os mesmos, foram 

escritos por professores dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e corrigidos 

sem identificação do autor. Os pontos foram totalizados pelos seguintes critérios: contexto 

de trabalho, ambiente para leitura, passo a passo da leitura, formação do leitor, 

considerações finais e coerência, coesão e correção textual. Em entrevista a assessoria 

de imprensa, Zaniglei Sampaio, destacou ser a única participante do grupo de avaliadoras 

a residir em uma cidade do interior do estado. “As outras seis avaliadoras eram das 



cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Guaíba, e eu de Rosário do Sul. Ano passado 

quando recebi o convite foi uma surpresa, me senti muito feliz, é uma honra, sou uma 

professora como qualquer outra, mas pelo trajeto e envolvimento na Olimpíada, surgiu 

minha indicação. Gosto de produção e mediação de leitura, o conhecimento vem através 

da leitura. É um retorno de um trabalho, de toda uma caminhada como educadora”, 

finalizou. 


