
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública nesta quinta-feira 
(31) para debater a recente reforma do ensino médio e os impactos sobre a educação profissional de 
nível técnico.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) foi representado na discussão pelo 
secretário de Educação do Estado da Paraíba, Aléssio Trindade. Ele apresentou dados sobre a 
formação para educação profissional no país e falou sobre o desafio de integrar a organização 
curricular com a Educação Profissional. No Consed, Aléssio também coordena o Grupo de Trabalho 
do Ensino Médio.

A audiência contou ainda com a participação da secretária nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec), Eline Neves Braga Nascimento; do diretor de 
Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do representante da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), Francisco Aparecido Cordão.
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Jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa estudantes das escolas 
estaduais Jovem Protagonista e Aurino Morais, 
em Belo Horizonte, tiveram uma atividade 
diferenciada, em um local inusitado. Alunos, 
agentes socioeducativos e professores das 
escolas estaduais que atendem unidades de 
internação de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana se reuniram, no Centro de 
Educação Ambiental Centro-Sul, situado no 
Parque Professor Amilcar Vianna Martins, no 
bairro Cruzeiro, para o primeiro Encontro de 
Educação Ambiental Assistida por Animais.

Trata-se de um Programa Educativo 
Socioambiental, desenvolvido pelas secretarias 
de Estado de Educação (SEE) e de Segurança 
Pública, por meio da Subsecretaria de 
Atendimento Socioeducativo (SESP/SUASE), 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Fundação de Parques 
Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, 
com o apoio do programa de extensão “Nas 
Trilhas da FUMEC” (Universidade vizinha ao 
Parque).
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A aldeia Xucuru-Kariri, do município de 
Caldas, no Território Sul, receberá, a partir 
do dia 13 de setembro, os Jogos dos 
Povos Indígenas de Minas Gerais 
(JPIMG), uma competição esportiva que 
tem o objetivo de promover, difundir, 
fortalecer e valorizar as práticas esportivas 
tradicionais dos Povos Indígenas de Minas 
Gerais. O torneio, que chega a sua 5ª 
edição, acontece até o dia 17 de setembro.

Atualmente, o JPIMG é o maior evento voltado para a população indígena em Minas Gerais. Nos 
Jogos se promove o encontro, se compartilham ideias, sendo um instrumento de fortalecimento da 
identidade indígena e de valorização das diversidades culturais.

A expectativa é de participação de 600 indígenas, de 11 etnias de todo o Estado de Minas Gerais. 
O JPIMG 2017 é uma realização do Conselho dos Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais 
(COPIMG), com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (SEE). Minas Gerais tem mais 
17.500 indígenas em seu território, de 12 povos, que estão distribuídos em seis regiões do estado.



A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece o 
que todo estudante deve saber e ser capaz de fazer na educação básica 
está, atualmente, em posse do Conselho Nacional de Educação (CNE) para 
análise. Uma vez aprovada pelo CNE e homologada pelo Ministério da 
Educação (MEC), a BNCC será referência obrigatória na elaboração dos 
currículos de escolas, públicas e particulares, de todo o Brasil.

A Base é uma referência nacional obrigatória, mas não é o currículo. Seu 
papel será justamente o de orientar a revisão e a elaboração dos currículos 
nos estados e nos municípios. No Mato Grosso do Sul, a SED tem 
promovido encontros com diferentes setores ligados à educação para levar 
informação sobre a BNCC e a elaboração do currículo.

Na tarde desta quinta-feira (31), Maria Cecilia e Daher participaram da 
Assembleia Geral da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul 
(Assomasul), em Campo Grande, e apresentaram aos prefeitos a 
importância do processo de implementação do documento e a parceria da 
SED com as Secretarias Municipais para a construção do currículo de Mato 
Grosso do Sul.



Estudantes da rede pública estadual de ensino e unidades conveniadas 
mostram seus talentos na dança, música e artes durante comemoração 
marcada para o dia 5 de setembro, no Teatro Guaíra, em Curitiba. A 
iniciativa faz parte da programação dos 70 anos da Secretaria de Estado 
da Educação e tem como objetivo valorizar e divulgar os talentos dos 
jovens alunos da rede paranaense.

A secretária Ana Seres destaca a importância do resgate histórico feito 
para marcar a data. “Tudo aquilo que levantamos, fotos, documentos, 
enfim, tem também um caráter pedagógico que pode ser usado em 
benefício dos estudantes e da própria comunidade”, acrescentou.

As apresentações serão nesta terça-feira (5), a partir das 14h, no Teatro 
Guaíra, em Curitiba. A professora Margarete Maria Lemes, responsável 
pela Ouvidoria da Secretaria e uma das organizadoras do evento, afirma 
que a valorização dos talentos busca estimular as vocações dos 
estudantes.

Os ingressos são gratuitos e limitados. Mais informações: 0800-41-9192.



O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), 
realiza nesta quinta (31), a partir das 19h, a fase final do Festival 
Alunos que Inspiram. Com apresentação do ator e humorista Rafael 
Cortez, o evento cultural irá anunciar os vencedores das oito 
categorias artísticas durante cerimônia na Praça Verde do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O Festival Alunos que Inspiram tem o objetivo de estimular e 
incentivar o desenvolvimento artístico e cultural, revelando os 
múltiplos talentos dos alunos das escolas públicas. Também busca 
promover a integração cultural de toda a rede por meio das 
expressões artísticas.

A iniciativa faz parte da programação do AoGosto do Aluno, projeto 
que visa oferecer atividades pedagógicas, culturais e de lazer aos 
alunos da rede pública estadual de ensino, em comemoração ao 
Mês do Estudante. 

Os jovens do município de Arneiroz, localizado no Sertão de 
Inhamuns, terão uma nova sede para a Escola de Ensino Médio 
Maria Dolores Petrola. A inauguração se deu nesta quinta-feira 
(31), com a presença do governador Camilo Santana. A secretária 
adjunta Márcia Campos participou do evento.

A unidade recebeu aporte financeiro no valor de R$ 4,6 milhões, 
oriundos dos Governos Estadual e Federal. O investimento foi 
utilizado para construir, mobiliar e equipar o novo espaço. São 
seis salas de aula com capacidade para atender a até 810 
estudantes nos turnos manhã, tarde e noite. Vai dispor de 
biblioteca, laboratórios de Línguas, Informática e de Ciências 
(Química, Biologia, Física e Matemática), sala para o grêmio 
estudantil e quadra poliesportiva.



de investimentos em infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) e energia solar.

“Vamos participar da agenda que tem a ver com a reestruturação do atendimento 
das escolas, focando a reestruturação da chegada da internet, até via satélite, 
mas também providenciar a parte central que é a infraestrutura, uma vez que 
estaremos reunidos com gigantes destas áreas”, destaca Pinheiro.

Após os compromissos no país asiático, o secretário cumpre agenda de trabalho 
na Alemanha, visando implantar na Bahia novos centros da Educação 
Profissional e Tecnológica com foco em energias renováveis e a colaboração 
para PD&I envolvendo instituições alemãs e baianas. 

Com o objetivo de integrar a comitiva 
do governador Rui Costa em missão 
internacional, o secretário da 
Educação do Estado da Bahia, 
Walter Pinheiro, embarcou para a 
China. Na agenda, Pinheiro vai 
buscar novas parcerias na área de 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
inovação (PD&I) voltadas para a 
Educação Básica, Educação 
Profissional e Tecnológica e para o 
Ensino Superior, além da captação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia realizou a última etapa da série de 
encontros "Diálogo com Gestores", na cidade de Vitória da Conquista (a 518 km 
de Salvador), região Sudoeste da Bahia. A 10ª edição reuniu gestores dos Núcleos 
Territoriais de Educação de Vitória da Conquista (NTE 20), Jequié (NTE 22), 
Caetité (NTE 13) e Itapetinga (NTE 08). A atividade, realizada de junho a agosto, 
totaliza a participação de mais de 1400 gestores escolares, de 1.279 escolas, de 
todos os 27 NTE.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, participou de todos os 
encontros, acompanhado por técnicos do órgão central, numa ação que busca 
fortalecer o eixo pedagógico nas escolas, discutir questões relacionadas ao 
cotidiano da gestão escolar e aproximar, ainda mais, as unidades escolares da 
Secretaria. Pinheiro fez um balanço sobre a série e disse que a iniciativa 
apresenta resultados positivos para a melhoria da qualidade da Educação.



O governador Renan Filho anunciou que até o dia 31 de outubro será publicado 
edital do concurso público para preenchimento de 800 vagas para professores da 
rede pública estadual. Segundo ele, a realização do certame simboliza o 
fechamento de um ciclo.

Também foi anunciado que o governo investirá recursos do próprio Tesouro 
estadual para melhorar a qualidade da merenda fornecida pela rede estadual.

Gestores de escolas da rede pública estadual informaram que os laboratórios de 
robótica estão ajudando a reduzir o número de evasão dos estudantes. A 
afirmação foi feita durante a entrega dos certificados e kits para  45 unidades que, 
agora, passam a  fazer parte do Projeto Robótica nas Escolas, da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc). Somando-se às 50 escolas que já tinham o 
programa, são 95 unidades de ensino dotadas desta tecnologia.

Para o coordenador do projeto, Ronaldo Cristiano, a ampliação do programa 
proporciona a oportunidade dos estudantes da rede pública desenvolverem o 
raciocínio lógico e serem inseridos no universo digital.



ações de curto, médio e longo prazo que trabalham com a perspectiva de mudar 
o cenário da educação. Os estudantes receberam da secretária Rejane Dias o 
material do "Mais Matemática".

Mais de 600 pessoas entre estudantes e profissionais da educação participaram 
do evento Diálogos sobre Gestão Escolar, realizado pela Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) em parceria com o Instituto Unibanco. O intuito foi promover o 
diálogo entre estudantes e gestores escolares para estimular a participação dos 
jovens na gestão de suas escolas, com foco na melhoria da aprendizagem. 

Os participantes do evento fazem parte das escolas de Ensino Médio do Piauí que 
integram a ferramenta de gestão Jovem de Futuro, que tem como objetivo 
melhorar o desempenho da educação no Piauí por meio do aprimoramento 
contínuo da gestão escolar. O Jovem de Futuro está presente na rede do Piauí 
desde 2015. Até 2018, o programa abrangerá 370 escolas de Ensino Médio do 
Estado.

Como forma de potencializar o 
ensino e aprendizagem da 
matemática, uma das disciplinas 
mais temidas para a maioria dos 
estudantes, a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) fez 
a entrega dos fascículos do 
Projeto "Mais Matemática" para 
os estudantes do 5º ano da 
Unidade Escolar Adamir Leal. 

O projeto faz parte do Pacto pela 
Aprendizagem, um conjunto de 

O programa Mobieduca.me, em uso pela Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) para o monitoramento da frequência escolar, está entre os 12 projetos 
finalistas para concorrer ao prêmio nacional e-Gov, iniciativa da Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Abep) e pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

A premiação, criada em 2002, é entregue anualmente e tem como objetivos 
reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo 
eletrônico nas administrações públicas federais, estaduais e municipais, assim 
como divulgar as iniciativas que, com o uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, modernizam a gestão pública em benefício do cidadão brasileiro.



A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) do Rio de Janeiro e o 
Ministério Público Estadual iniciaram novo ciclo de palestras sobre a 
aplicação da Lei Maria da Penha nas escolas públicas estaduais. Até 
novembro, mais de dez unidades de ensino devem realizar os 
encontros. Desde abril deste ano, mais de 20 colégios da Região 
Metropolitana promoveram a ação, uma iniciativa que faz parte do 
Programa Lei Maria da Penha vai à Escola, criado por meio da Lei Nº 
7.477, sancionada pelo Governo do Estado, em 2016.  

As palestras foram elaboradas por meio de um convênio, firmado em 
março deste ano, entre a Secretaria de Educação e o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica Contra 
a Mulher, do Ministério Público Estadual. Também foram desenvolvidas 
videoaulas para trabalhar, de forma preventiva, a violência contra a 
mulher.

O secretário de Educação, Wagner Victer, destaca que o Rio de Janeiro 
foi o primeiro estado brasileiro a adotar a proposta em forma de lei. Ele 
ressalta que as palestras apresentam a Lei Maria da Penha de maneira 
didática e esclarecem dúvidas dos jovens alunos e da comunidade 
escolar.



A hora do intervalo no Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem, do 
município de Glorinha, no Rio Grande do Sul, foi diferente. A atividade, 
que integra o Programa Cipave (Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes e Violência Escolar), se chama “Recreio Especial”. A ação é a 
seguinte: uma placa fica contando cada dia sem registro de 
desentendimentos ou depredações dentro da escola. Se esse número 
chegar a 30, de forma ininterrupta, ocorre então o "Recreio Especial". 

A iniciativa visa estimular o convívio sadio entre os alunos e o 
ensinamento de valores como o respeito e a fraternidade, além de 
premiar os estudantes com um intervalo estendido de duas horas. Na 
ocasião, a instituição de ensino, que tem 400 alunos, ofereceu 
brincadeiras como cama elástica, mesa de ping pong, Slackline, jogos 
de vôlei e futebol, além de oficinas de leitura, maquiagem artística, teatro 
e salão de beleza. Foram servidos também sanduíches naturais, suco 
de limão, algodão doce, salada de frutas e pipoca.


