01

de setembro de 2017

Nº 02

TCU fará relatórios anuais sobre
cumprimento do PNE

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai fazer
relatórios anuais sobre o cumprimento das
metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
O objetivo é dar uma visão geral da situação
do plano, com um resumo das ações de controle feitas pelo tribunal.
Desde o ano passado, o TCU já está fazendo
acompanhamentos específicos sobre metas
do PNE, que resultaram em recomendações
para o aperfeiçoamento dos programas analisados, encaminhados ao Ministério da Educação e aos governos estaduais e municipais. Foi
desenvolvida uma metodologia específica
para fazer o acompanhamento das metas.
Fundeb aplicado somente em Educação
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que recursos dos precatórios do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) só podem ser aplicados na

área da Educação. A decisão também proíbe
pagamentos de honorários advocatícios com
esses recursos.
Vários municípios brasileiros têm recebido
precatórios da União, emitidos para complementar a cota federal que formava o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef), no período de 1998 até 2006,
quando o Fundef foi substituído pelo Fundeb.
Caso as prefeituras não comprovem a recomposição dos recursos, o Tribunal adotará as
providências para a instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE), fazendo incluir, no polo
passivo das TCEs, o gestor responsável pelo
desvio, o município que tenha sido beneficiado pelas despesas irregulares, além de todos
que tenham contribuído para a prática do
dano ao erário.
Com informações da Agência Brasil

PERNAMBUCO

Secretaria de Educação embarca grupo de estudantes para intercâmbio no Canadá

Trinta estudantes da rede estadual embarcaram nesta quinta-feira (31) para o Canadá,
onde farão intercâmbio pelo Programa Ganhe
o Mundo. Eles abrem uma série de embarques
para o país, que receberá cerca de 400 estudantes aprova-dos no programa nas próximas
semanas.
No Aeroporto Internacional do Recife, o secretário de Educação, Fred Amancio, acompanhou o grupo, e o clima foi de muita emoção
entre os familiares dos intercambistas.

Antes do embarque, a coordenação do PGM,
acompanhada do secretário, conversou com
os estudantes e desejou um excelente intercâmbio para os adolescentes.
Esta edição do PGM levará mais de 500 estudantes da Rede para fazer intercâmbio em países de língua inglesa e espanhola.

PERNAMBUCO

Secretaria Estadual de Educação realiza VII
Seminário de Educação Profissional

A Secretaria Estadual de Educação promoveu o “Seminário de Educação Profissional
ano VII – Empreendedorismo, Colaborativismo
e Inclusão Social: desafios e possibilidades”.
O encontro é voltado para gestores, assistentes de gestão, educadores e coordenadores que trabalham com a educação profissional.
Esta edição abordou a temática do empreendedorismo por meio de palestras, mesa

de debates e oficinas temáticas para atualizar
e construir o conhecimento na área da educação profissional.
Durante a abertura, Fred Amancio destacou o incremento que tem sido feito na área
da educação profissional do Estado.
Em Pernambuco, existem 37 escolas técnicas,
além de 83 polos que ofertam a educação profissional com educação à distância.

PERNAMBUCO

Governo anuncia destaques do IDEPE 2016

O clima era de expectativa entre gestores, professores e prefeitos de alguns municípios do Estado para o anúncio dos destaques
do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica de Pernambuco (IDEPE) no ano de 2016.
Os resultados foram divulgados esta semana
pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação.
Considerado o evento mais importante
do calendário da educação pública de Pernambuco, o IDEPE visa valorizar o trabalho das

escolas, Gerências Regionais de Educação
(GRE) e municípios que obtiveram bons desempenhos educacionais no Estado.
Divulgado anualmente, a realização da
solenidade de premiação do IDEPE entrou no
calendário do Governo do Estado em 2015, e
desde então, é um momento esperado por todos os gestores estaduais e municipais de Pernambuco. O IDEPE 2016 premiou seis municípios, seis Gerências Regionais de Educação
(GRE) e doze escolas.

RONDÔNIA

Seduc lança em Rondônia o Projeto Educação
Patrimonial e entrega ônibus personalizado
A Secretaria da Educação de Rondônia
realizou, em Porto Velho, o lançamento do
projeto de Formação para Professores de História, que visa valorizar o orgulho das comunidades e a cultura brasileira, compreendendo o
universo sociocultural em que estão inseridos.
O secretário Waldo Alves, na abertura
da solenidade, disse que os professores tem
uma grande importância para os alunos e destacou as ferramentas adequadas para se utilizar e ter um bom resultado no aprendizado.

“Acabamos de formalizar uma parceria
com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar –
sediado em Candeias do Jamari, para as aulas
externas, onde os estudantes aprenderão na
prática”.
“Em termos de gestão, a História é fundamental para que todos saibam o que aconteceu no passado até os dias atuais. A Seduc
apoia e incentiva quaisquer projetos nesse
sentido”, disse o secretário.

RONDÔNIA

Novo modelo leva de volta à sala de aula
jovens que haviam abandonado a escola

A Fazer o resgate de uma juventude
afastada das salas de aulas. Essa é a missão desafiadora do Projeto Asas do Saber do governo de Rondônia que iniciou o projeto piloto
pela escola estadual Lydia Johnson de Macedo, em Porto Velho.
As aulas começaram no dia 16 de
agosto em tempo integral. São 127 estudantes
distribuídos em quatro turmas do 1º ano e
uma do 2°. E ter esse público, segundo o diretor Alcir Tavares da Silva, já foi o primeiro desafio superado. O receio era que a escola não
conseguisse preencher todas as vagas. ‘‘Temos
fila de espera para os 1° anos do Ensino Médio
e restam apenas duas vagas para o 2º’’, afirma.

Os estudantes iniciam as aulas às 7h30
e são liberados 17h15. Têm direito a café da
manhã, almoço e lanche da tarde. A escola
passou por uma pequena reforma. De cara
nova, o espaço se tornou acolhedor para os
estudantes que agora têm acesso ao melhor
da educação.
Nas salas de aula, metodologias e conteúdos diferentes são marcas do projeto. A escola oferecerá disciplinas eletivas como circenses, escalada, fotografia; música; dança e capoeira, que serão inseridas gradativamente no
aprendizado dos estudantes.

RONDÔNIA

Seduc entrega ônibus personalizado para utilização no Projeto Educação Patrimonial
parceria com a 17ª Brigada de Infantaria de
Selva - pudessem fazer uma visita ao Centro
Histórico de Porto Velho.

O secretário de Estado da Educação de
Rondônia, Waldo Alves, fez a entrega das chaves de um ônibus para utilização no Projeto
Educação Patrimonial: A Escola Visita a História.
Na ocasião, o veículo foi utilizado para
que os participantes do projeto – realizado
pela Secretaria da Educação de Rondônia, em

“A entrega desse ônibus é parte do investimento que o governador Confúcio Moura
vem realizando no setor educacional de Rondônia e, com sua visão futurista, determinou
que ações possam ser desenvolvidas na Seduc
e que venham contemplar a melhoria da qualidade do ensino nos estabelecimentos da
rede estadual de Rondônia”, afirmou o secretário ao fazer a entrega das chaves.
O professor Lourismar Barroso elogiou
a iniciativa do governador Confúcio Moura em
promover a melhoria no setor educacional de
Rondônia e destacou o trabalho que o secretário Waldo Moura tem realizado para cumprir
as determinações do chefe do Executivo Estadual.

ESPÍRITO SANTO

Secretaria inicia trabalho para o
desenvolvimento das habilidades emocionais
no currículo das escolas
O Espírito Santo planeja ser um dos
primeiros estados brasileiros a incorporar o
desenvolvimento socioemocional de forma
estruturada na rotina da sala de aula. Para
isso, a Secretaria de Estado da Educação
(Sedu) firmou uma parceria inédita com o
Instituto Ayrton Senna para promover essa
incorporação à política educacional na rede
pública de ensino do Estado.

E nesta segunda-feira (04), o Instituto Ayrton Senna realizará uma oficina
com os técnicos da Sedu para elaboração
de um primeiro documento que apoie e direcione a definição do currículo de competências gerais do estado do Espírito Santo
futuramente.

RIO DE JANEIRO

Governo do Rio implantará Programa de
Empreendedorismo em escolas estaduais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro,
por meio da Secretaria de Estado de Educação
(Seeduc), firmou uma parceria com a Junior
Achievement/RJ e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) para implantar o programa educativo “Trilha Empreendedora” em 11 escolas da capital do Rio de
Janeiro. A iniciativa ofertará atividades voltadas ao Empreendedorismo e atenderá, neste
ano, cerca de mil alunos do Ensino Médio.
“Com mais essas escolas ofertando o
ensino de Empreendedorismo, os alunos terão
ao alcance um programa piloto de formação
pedagógica e profissional”, destacou o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.
Por meio do programa, a Junior Achievement, organização social que estimula e de-

senvolve o potencial dos jovens para o mercado de trabalho, aplicará a metodologia de
ensino e capacitará professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino.
Já o IBP financiará os livros, que terão conteúdos específicos da área de Empreendedorismo.
A iniciativa será desenvolvida nas Escolas Profissionalizantes da Seeduc que ofertam
o Programa Ensino Médio Inovador (Proemi),
que tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras
nas unidades escolares estaduais. A previsão é
que o programa seja ampliado e desenvolvido,
em 2018, nas outras unidades que ofertam
essa modalidade de ensino.

GOIÁS

Seduce Goiás
lança segunda etapa
da Caravana do
Aprender +

GOIÁS

Caderno Aprender +
é exemplo de uso
correto e otimizado
de dinheiro público
Em um cenário de ceticismo na política
e de gasto público cada vez mais distante de
seu objetivo legítimo, o Caderno de Atividades
Aprender + faz jus ao conceito de otimização
de recursos, valorizando a função social dos
impostos e taxas pagos pela população. Genuinamente goiano, o material desenvolvido
pela Secretaria de Educação é exemplo de utilização correta de recursos públicos para o interesse da sociedade.

A Caravana Aprender + deu início ao
segundo semestre de ações nos municípios
goianos, levando visitas pedagógicas às escolas e o Enem Express Móvel, por meio de aulões. O objetivo é promover e aprofundar o
uso do Caderno Aprender +, estimular boas
práticas de estudo, além de fornecer dicas para
o Enem. A segunda fase do programa vai atender 448 escolas e 65 mil alunos.
Lançada em maio deste ano pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás
(Seduce), a Caravana já percorreu 13 mil quilômetros em 180 cidades goianas, levando as
ações para 83.700 alunos de 646 escolas.
“A caravana é mais do que uma viagem
pelas cidades de Goiás. É uma viagem para o
mundo do conhecimento e uma oportunidade
que nós estamos construindo para que todos
os alunos da rede pública tenham chance de
aprender mais”, ressalta a secretária Raquel
Teixeira.

Lançado em fevereiro de 2017, o Aprender + é uma ferramenta potencializadora do
ensino e da aprendizagem focada na melhoria
da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.
O único gasto com a produção dos 474
mil exemplares do Aprender + (sendo 450 mil
para estudantes e 24 mil para professores, todos já distribuídos para todo o Estado) foi a
impressão, que custou R$ 1,4 milhão. A atividade fim do projeto foi licitada e por ter sido
feita em três lotes (três edições para os três
primeiros bimestres), o certame pôde ser pleiteado por várias gráficas do Brasil.

BAHIA

Fanfarras escolares intensificam ensaios para
o desfile de 7 de Setembro

A bela praia de São Thomé de Paripe,
no Subúrbio Ferroviário de Salvador, serviu de
cenário, nesta sexta-feira (1º) para o ensaio de
fanfarras escolares da rede estadual para o
desfile cívico do 7 de Setembro.
O Colégio Estadual João Caribé foi o anfitrião da atividade que também marcou a 5ª
Etapa do Intercolegial de Bandas da Bahia, envolvendo as fanfarras dos Colégios Estaduais
Raul Sá, Helena Magalhães e Pedro Ribeiro,
além do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócios Navarro de Brito.

Ao todo, mais de 750 estudantes integrantes de 66 Fanfarras Escolares da rede estadual irão participar do desfile cívico na capital e no interior.
A atividade, organizada pelas Forças Armadas, também conta com o envolvimento direto de 100 gestores, instrutores e técnicos da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
Nas escolas estaduais, as fanfarras desempenham um papel pedagógico, se consolidando
como um ambiente de aprendizagem e de incentivo ao protagonismo estudantil.

