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Consed abre credenciamento
para Seminário
Internacional de Avaliação
da Educação Básica

O Conselho Nacional de Secretários de Educação abriu credenciamento para o Seminário
Internacional de Avaliação da Educação Básica, marcado para os dias 10 e 11 de outubro,
no Mar Hotel Conventions, em Recife (PE).
Para se inscrever gratuitamente, é preciso
preencher o formulário disponibilizado na
página do seminário no portal do Consed,
www.consed.org.br.

O Seminário Internacional de Avaliação é um
dos produtos do GT de Avaliação da Educação Básica do Consed, coordenado pelo secretário de estado da Educação de Pernambuco, Fred Amancio. O grupo reúne técnicos
das secretarias de todos os estados e do Distrito Federal.

ESPÍRITO SANTO

Secretaria quer desenvolver habilidades
emocionais no currículo das escolas

Com escolas mais preparadas para desenvolver estudantes capazes de atuar com autonomia no século 21, 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 firmou uma parceria inédita com o Instituto Ayrton Senna para promover essa incorporação à política educacional na rede
pública de ensino do Estado.
Nesta segunda-feira (04), o Instituto Ayrton
Senna realizou uma oficina com os técnicos
da Seduc para elaboração de um primeiro
documento que apoie e direcione a definição
do currículo de competências gerais do estado do Espírito Santo futuramente.

"Hoje estamos dando sequência, na prática,
ao acordo firmado com o Instituto Ayrton
Senna. Precisamos adotar um currículo que
incorpore as competências socioemocionais
para o século 21. É um desafio grande para
darmos um passo a frente na educação capixaba. O desenvolvimento dessas competências é algo fundamental a ser feito. As escolas
ganharão uma nova dinâmica perante a sociedade e, principalmente, aos jovens", destaca
o secretário de Estado da Educação, Haroldo
Rocha.
Para o economista-chefe do Instituto Ayrton
Senna e professor do Insper Ricardo Paes de
Barros, é preciso formular ações bem fundamentadas para ir além da transmissão tradicional de conteúdos

ESPÍRITO SANTO

Estudantes embarcam para o Canadá

Chegou o tão sonhado momento para 20
estudantes da rede estadual selecionados
pelo Programa Intercâmbio Sedu. Nesta terça-feira (05), eles embarcaram rumo ao Canadá, ondeestudarão por um semestre acadêmico em uma escola de ensino médio, na
modalidade High School.
Durante o programa, os intercambistas morarão com famílias nativas, acostumadas a hospedar adolescentes e jovens estrangeiros, e
ainda participarão de passeios turísticos e

culturais, a fim de conhecerem e absorverem
ao máximo a cultura local.
O Programa de Intercâmbio Sedu é uma ação
realizada desde 2010, que tem como objetivo
possibilitar aos estudantes do Centro Estadual
de Idiomas (CEI), que possuem bons resultados no curso, a oportunidade de concorrer a
vagas de intercâmbio no exterior e aprimorar
o idioma. Desde o início, 373 estudantes já
participaram do programa.

DISTRITO FEDERAL

Virada do Cerrado: alunos de Brazlândia
conhecem nascentes da região

Alunos da Escola Parque da Natureza, em
Brazlândia, tiveram a oportunidade de conhecer, nesta sexta-feira (1º), as três principais
nascentes do Rio Veredinha, um dos afluentes
da Bacia do Descoberto. A ação faz parte da
Virada do Cerrado, que este ano é dedicada
ao tema Cuidando das Águas.

A professora de educação física Dayane Coelho, da Escola Parque da Natureza, explica
que muitos estudantes nunca viram uma nascente, mesmo morando perto. “É desafiador
trazer essa reflexão para eles. Para alguns, a
ideia de que um dia a água vai acabar é distante.”

Com a seca prolongada e a crise hídrica que o
DF enfrenta, a Virada do Cerrado, um dos
principais programas de mobilização ambiental do governo, exerce papel importante de
conscientização da população quanto aos
cuidados com a preservação e o uso sustentável dos mananciais que nascem na região.

O passeio foi guiado por Diego Gordinho,
agente de Unidade de Conservação do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que seguiu
pela trilha dentro do Parque Veredinha, no
meio da região administrativa.

DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Educação é a primeira a atender
100% do decreto de dados abertos
Informações para todos, a qualquer momento, sem barreiras ou limites de uso. Essas são
algumas das propostas previstas no decreto
38.354, assinado no dia 24 de julho, e que
institui a Política de Dados Abertos no DF. Um
mês depois, a Secretaria de Educação é a
primeira a atender todos os requisitos exigidos pelo documento.

O acesso não se restringe aos usuários diretos da rede, como explica o diretor de desenvolvimento de sistemas da Secretaria de Educação, Eduardo Pires Fernandes. “As informações disponibilizadas podem ser baixadas e
usadas para diversos fins, como estatísticas,
pesquisas e até desenvolvimento de programas e aplicativos”, enumera.

Quem acessa o portal dos dados abertos pode conferir diversas informações da pasta,
incluindo alocação de professores, endereço
de escolas, evasão estudantil e até o boletim
dos alunos da rede pública.

Além da Secretaria de Educação, as pastas de
Saúde, Mobilidade, Segurança, Fazenda, Planejamento e Casa Civil também fazem parte
da Política de Dados Abertos e disponibilizam
suas informações de modo universal no site.

DISTRITO FEDERAL

Escolas do Núcleo Bandeirante se destacam
em concurso nacional de merendas

Ir para a aula tem um “sabor” especial para as
crianças das Escolas Classe 03, 04 e 05 do Núcleo Bandeirante. As unidades estão entre as
cinco finalistas do Distrito Federal no 2º Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Ministério da Educação
(MEC)
A competição premia os melhores pratos criados por profissionais que atuam em escolas
públicas do Brasil. Após avaliação, cinco representantes de cada unidade da federação

foram escolhidos para a etapa regional, que
será realizada no próximo mês.
Na Escola Classe 05, a merendeira Iara Costa
da Silva desenvolveu uma receita de yakissoba nutritivo. “Foi um jeito que encontramos
de diversificar o cardápio e inserir ingredientes de outra maneira na rotina das crianças”,
conta a profissional. Com criatividade, ela
substituiu o molho de soja por uma mistura
de cebola caramelizada e maizena.

DISTRITO FEDERAL

Jovens da rede pública fazem curso de ouvidor
no Ministério Público
Após a eleição realizada na última semana, 12
estudantes de seis escolas públicas do DF
iniciaram nesta terça-feira (5) o curso de Jovem Ouvidor, oferecido em parceria pela Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) e Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT).
A intenção é capacitar os alunos para que
eles possam ajudar colegas e comunidade a
exercer o papel de cidadania, como explicou
a ouvidora do MPDFT, Rose Meire Cyrilo, durante o treinamento. "A ouvidoria é uma representação dos olhos dos cidadãos. Esse

compartilhamento é fundamental, pois ajuda
os gestores a perceberem as reais necessidades da população e as soluções possíveis".
O curso, realizado na sede do MPDFT, terá
duração de dois dias. Cada escola elegeu um
ouvidor titular e um suplente, que aplicarão
os conhecimentos adquiridos em seus respectivos colégios. O mandato dos jovens durará até o fim do ano letivo.
Na edição atual, seis escolas participaram. A
intenção é aumentar o projeto no próximo,
com a participação de mais unidades de ensino.

ALAGOAS

Secretaria oferece supletivo on-line para
pessoas sem Ensino Fundametal

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou dias 31 e 1º de setembro o
projeto supletivo on-line para 72 pessoas
que não concluíram o ensino fundamental.
As provas foram aplicadas nos horários da
manhã e tarde na Escola Estadual 13 de
outubro, no centro de Viçosa, e integra-

ram a programação da pasta na sétima
edição do Governo Presente.
Este novo formato de aplicação on-line
teve grande aceitação de viçosenses que
estavam longe das salas de aula, mas, agora, poderão concluir os estudos.

ALAGOAS

Governo repassa R$ 2 milhões para
investimento em informática nas escolas

O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vai
repassar mais de R$ 2 milhões às unidades
de ensino da rede pública estadual por
meio do programa Escola Web. A medida
foi anunciada em portaria publicada no
Diário Oficial do Estado desta semana.
Lançado em 2016, o Programa Escola Web
descentraliza recursos para a implantação
de internet banda larga e manutenção de
laboratórios de informática, repassando a
verba diretamente às escolas. Além disso,
também oferece uma plataforma digital
com mais de 4000 conteúdos pedagógicos

acessíveis para mais de 42 mil docentes e
890 mil alunos de 3.427 unidades de ensino alagoanas.
Além dos repasses de recursos pelo Escola
Web, beneficiando estudantes, professores, coordenação e gestão, com acesso à
pesquisa, aos sistemas de gestão, formações EAD, aulas práticas e até melhorias
nos espaços de convivência e lazer nas escolas, o governo também está renovando
o parque tecnológico das escolas, com a
entrega de 3 mil computadores somente
em 2017.

BAHIA

Estudantes da Educação Profissional
aprendem sobre produção de uva e vinho

Estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional da Chapada Diamantina II,
localizado em Morro do Chapéu, a 388 Km
de Salvador, estão participando de uma
nova experiência. Por meio de um estágio
na fazenda Alto do Bonito, alunos dos cursos técnicos d e nível médio em Agropecuária e Agroecologia aprendem todo o
processo de plantio até a colheita da uva
para utilização na produção de vinho.
Dentro da atividade, os participantes também conhecem o processo de transformação da uva em vinho.

Para o estudante do 3º ano em Agropecuária, Humberto Bispo, 18, o estágio é a
chance de desenvolver a produção da uva
em sua própria comunidade. “Sou integrante da Associação Comunitária dos Assentados da Fazenda Morro, com 30 famílias e localizado a 6 Km da cidade, e essa
qualificação pode contribuir para que eu
possa ajudar na implantação desta cultura
na nossa localidade. Isso já é algo discutido e em breve esperamos concretizar esse
projeto que deve trazer muitos benefícios
para os moradores”, conta.

BAHIA

TransformaÊ: Escolas estaduais são
mobilizadas para a 2ª virada educacional
As escolas da rede estadual de ensino já
estão sendo mobilizadas para a 2ª edição
do #TransformaÊ: Virada Educacional Bahia, que acontecerá no dia 21 de setembro. Com o tema “Tomando Partido Pela
Escola”, o projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado terá 12
horas de atividades simultâneas nas unidades escolares da capital e interior. O
objetivo é promover o protagonismo estudantil, por meio da apresentação de
projetos de arte, esporte, cultura, ciência,
inovação e empreendedorismo, que estão

sendo desenvolvidos durante o ano letivo
de 2017.
No Colégio Estadual Deputado Herculano
Menezes, no bairro de Sussuarana, em
Salvador, os estudantes preparam várias
atividades. “Vamos apresentar diversas
atividades com apresentações musicais,
palestras, shows e mostra de talentos,
com dança e poesia. Diversas atividades
são desenvolvidas durante o ano e esta é
uma grande oportunidade dos alunos
mostrarem o trabalho para a comunidade
escolar”, explicou a diretora Rosana Paim.

SANTA CATARINA

Escolas da rede estadual de Santa Catarina
iniciam comemorações da Semana da Pátria

As escolas da rede estadual de ensino
já iniciaram as comemorações da Semana da
Pátria, que se estende até o dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. No Instituto Estadual de Educação (IEE), por exemplo,
a abertura foi nesta segunda-feira, 4, com a
presença de alunos e funcionários da unidade
escolar, da secretária adjunta da Secretaria de
Estado da Educação, Elza Moretto, representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,
Marinha, Exército e Aeronáutica.

A secretária adjunta de Educação, junto
com a Liga de Defesa Nacional, acendeu a
chama simbólica da Pátria. “Essa celebração
sempre revive o princípio de cidadania, civismo, solidariedade e respeito à pátria. É importante juntar educadores, autoridades, alunos e comunidade nesse evento porque a
conquista de uma nação forte, soberana e
independente passa muito por quem faz educação”, destaca.

MINAS GERAIS

Alunos da rede estadual participam da série
Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica

A diferença entre os sons do violino e
da viola, noções de leitura de uma partitura, o
papel do spalla e até a disposição de cada
naipe de instrumentos dentro de uma orquestra foram assuntos durante mais uma
etapa da série “Concertos Didáticos”, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
A ação educacional, realizado anualmente, desde a criação da orquestra, leva
oportunidade a crianças e jovens de conhecer
um pouco mais sobre a formação orquestral,

e para que, quem sabe, deem os seus primeiros passos no universo da música.
Foram realizadas quatro apresentações
na Sala Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), e do
Instituto Cultural Filarmônica. Neste ano, a
ação mobilizou 3.986 estudantes de 67 escolas estaduais das Superintendências Regionais
de Ensino (SREs) Metropolitanas A, B e C,
além da SRE Ouro Preto, que participa pela
primeira vez do projeto.

PERNAMBUCO

Secretaria celebra mês da diversidade com
programação e vídeo especiais

A Secretaria Estadual de Educação (SEE), preparou uma programação especial para marcar
o mês da diversidade na Rede. Reuniões,
formações, rodas de diálogos e debates estão
programados para acontecer na sede do órgão, nas Gerências Regionais de Educação
(GRE) e nas escolas com professores, gestores
e técnicos em Direitos Humanos, além de escuta pública com movimentos sociais, ONGs
e instituições ligadas a diversidade sexual.

O objetivo é fortalecer as políticas públicas do órgão para com a comunidade LGBT
que é acolhida em todas as escolas da Rede.
Para ilustrar a programação, a Superintendência de Comunicação (SUCOM) criou o vídeo “Educação e Diversidades”, onde os depoimentos de gestores, técnicos e estudante
expressam bem como é a convivência com a
diversidade sexual e de gênero nas unidades
de ensino.

PARANÁ

Festival cultural reúne talentos das escolas
estaduais

Estudantes da rede estadual de ensino e unidades conveniadas à Secretaria de Estado da
Educação participaram, nesta terça-feira (5),
no Teatro Guaíra, em Curitiba, do “Festival
SEED 70 anos” com uma série de apresentações culturais para celebrar o aniversário da
pasta.
As apresentações integram as comemorações
do aniversário da secretaria e têm como objetivo resgatar a memória da educação pública
no Estado, além de valorizar e divulgar os

talentos dos jovens alunos da rede paranaense.
“Para marcar os 70 anos da Secretaria, organizamos várias atividades, como concurso de
artes e resgate da memória fotográfica e homenagens aos ex-funcionários que ajudaram
a construir a educação pública no Paraná.
Hoje nossa intenção é promover uma comemoração voltada para nossos estudantes, a
razão de ser desta secretaria”, disse a secretária da Educação, professora Ana Seres.

RIO DE JANEIRO

Parcerias facilitam acesso de alunos da rede
pública a eventos de arte e de cultura
modo geral, contribuindo para que novos
mundos se abram aos estudantes”, disse o
secretário de Estado de Educação, Wagner
Victer.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc)
do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de
Cultura firmaram parcerias para levar milhares
de alunos de escolas públicas a eventos artísticos e culturais. Desde o início deste ano,
aproximadamente 2 mil estudantes assistiram
a espetáculos de música clássica e de ópera
gratuitos em espaços tradicionais do Rio de
Janeiro, como o Theatro Municipal e a Sala
Cecília Meireles. As iniciativas têm como objetivo aproximar os estudantes e aumentar o
interesse pelas áreas de arte e de cultura e
suas diferentes expressões.
“Para os alunos, é ótimo vivenciar, ao vivo,
uma nova experiência em espaços que, provavelmente, têm pouco ou nenhum acesso.
Essas parcerias dão oportunidade de os jovens irem a esses ambientes e, ainda, estimulam o contato com a arte e com a cultura de

Por meio do Projeto Sala de Música, além das
apresentações musicais, os docentes das escolas que participam dos concertos realizam
encontros de capacitação, em que vivenciam
as atividades, escutam o repertório e recebem
material didático que, inclusive, poderá ser
desenvolvido com os alunos em sala de aula.
O secretário de Educação lembra que incentivar a participação de alunos e professores em
projetos e ações nas áreas de arte e cultura
reflete diretamente no aprendizado.
Outra iniciativa importante que promove e
facilita o acesso de alunos da rede pública a
eventos artísticos e culturais é o Programa
Identidade Jovem (ID Jovem). No estado do
Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação e a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com
apoio das prefeituras de cada cidade, estão
realizando cadastros. No primeiro mutirão de
cadastramentos, realizado em 17 escolas da
capital, cerca de 8 mil estudantes foram atendidos.

TOCANTINS

Inscrições abertas
para diretor escolar

As inscrições para a seleção de diretor
das unidades escolares foram abertas nesta
terça-feira, 5, e seguem até o dia 15 de setembro, exclusivamente pela internet, no endereço www.copese.uft.edu.br.
Para concorrer, é necessário:
•Ser servidor efetivo, ocupante do cargo de professor, do plano de cargos, carreiras, e remuneração dos profissionais da Educação (Lei 2.859, de 30 de abril);
•Ter sido aprovado no estágio probatório;
•Possuir licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica;
•Ter, no mínimo, três anos de experiência como docente;
•Ter disponibilidade para dedicação
exclusiva à função pretendida.
O certame será realizado em quatro fases, com previsão de homologação do resultado final no dia 21 de dezembro.

Os interessados poderão solicitar informações sobre a Prova Objetiva à Copese,
por meio do telefone (63) 3232-8045 ou por
e-mail: copese@uft.edu.br. Em caso de dúvidas em relação às etapas II, III e IV (Plano de
Gestão Escolar, Apresentação de Títulos e
Entrevista), o candidato deverá entrar em
contato com a Seduc, por meio do telefone
(63) 3218-5811 ou via e-mail: processoseletivodediretores@seduc.to.gov.br.
O Edital com os critérios da seleção foi
publicado no Diário Oficial nº 4940, no dia 25
de agosto e está disponível no site da Seduc
e da Universidade Federal do Tocantins (UFT).
Professora Wanessa Zavarese Sechim
ressaltou que o processo seletivo contribuirá
com a qualidade da educação na rede estadual. “A finalidade maior é a valorização do
servidor efetivo, buscando aqueles com melhor perfil para o exercício da função de diretor de unidade escolar, que demonstrem
maior conhecimento e experiência em gestão
escolar. Por consequência, isso culminará no
fortalecimento do processo de ensino aprendizagem na rede estadual”, frisou.
Os gestores selecionados passarão por
formação específica nos primeiros meses de
2018.

TOCANTINS

UnB abre seleção para especialização em
Desenvolvimento Humano

O Núcleo da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) da Universidade de Brasília (UnB)
está com inscrições abertas para cursos de
pós-graduação voltados a profissionais da
educação, em exercício. O curso de especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar oferece 400 vagas distribuídas em oito polos da UAB no Tocantins,
Goiás, Mato Grosso e Acre.
Os interessados em se inscrever na especialização lato sensu devem acessar a página do Centro de Educação a Distância da
UnB, preencher a ficha de inscrição online e

seguir os passos para a efetivação da inscrição. Na página também está disponível o edital da pós-graduação e todas as informações
necessárias.
De acordo com o edital, os interessados em cursar a especialização devem cumprir pré-requisitos como possuir graduação
e/ou licenciatura em Pedagogia, Psicologia,
Fonoaudiologia e/ou áreas das Ciências Humanas, de Saúde ou Sociais. As inscrições seguem até o dia 22 de setembro.

TOCANTINS

Jogos Escolares da Juventude batem recorde
de inscrições

Escolas públicas e privadas de todo o país
participam entre os dias 12 e 21 de setembro,
da etapa para atletas de 12 a 14 anos dos
Jogos Escolares da Juventude de Curitiba
(PR). O total será de 1.396 participantes.

Os Jogos Escolares da Juventude terão disputas em 13 modalidades: atletismo, badminton,
basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica,
handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis
de mesa, vôlei e xadrez.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
organizador da competição, o maior evento
esportivo estudantil do país alcançou números inéditos de participantes e escolas: 4.069
atletas, 525 técnicos e 169 dirigentes totalizando cerca de 6 mil pessoas, contando árbitros, voluntários e o Comitê Organizador.

O Tocantins participará do evento nas modalidades individuais como xadrez, atletismo,
ciclismo, judô e badminton. Nas coletivas, a
equipe tocantinense disputará o basquete,
handebol, voleibol e futsal. Tanto as individuais como as coletivas serão nas categorias
masculina e feminina.

TOCANTINS

Projeto é premiado em mostra científica

Um projeto realizado pela equipe de Orientação Educacional no Centro de Ensino Médio
Bom Jesus, em Gurupi, foi premiado na Mostra Científica realizada no 8º Encontro da Psicologia promovido pelo Centro Universitário
de Gurupi (Unirg), no período de 28 de agosto a 1º de setembro.
O projeto de orientação vocacional está sendo desenvolvido no CEM Bom Jesus, por
meio de uma parceria com a Faculdade de
Psicologia da Unirg, em que os acadêmicos
do 7º período desenvolvem atividades de

orientação e pesquisa com os alunos da 3ª
série do ensino médio.
O trabalho teve o objetivo de auxiliar os jovens na descoberta e superação das dificuldades no que se refere à escolha da profissão.
A próxima fase do projeto começará no dia
20 de outubro, com a palestra intitulada
“Qual a sua vocação?”, com a psicóloga
Kennya. No dia 27, começará a aplicação da
entrevista inicial e dos testes psicológicos
para descobrir a maturidade para a escolha
profissional.

TOCANTINS

Caravana da Juventude encerra etapa de
palestras na região norte

A Caravana da Juventude encerrou mais uma
etapa de atividades nas escolas localizadas na
região norte do Estado, conhecida como Bico
do Papagaio. Alunos e professores do Colégio
Estadual Manoel Vicente de Souza, localizado
em Augustinópolis, tiveram a oportunidade
de acompanhar a programação da Superintendência de Juventude da Secretaria da Educação.

A Caravana da Juventude é um programa de
Governo desenvolvido pela Superintendência
da Juventude/Seduc, que objetiva orientar a
juventude tocantinense contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, bem como repassar orientações sobre saúde e projetos educacionais.

