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Na Bahia, mais de 750 estudantes da rede
desfilam nas fanfarras escolares
Mais de 750 estudantes integrantes de 67 fanfarras escolares da rede estadual de ensino da
Bahia 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. Na capital, as fanfarras se concentram a
partir das 7h, no Colégio Odorico Tavares, no
Corredor da Vitória.

PERNAMBUCO

Rádio comunitária é reativada em escola

No Alto José do Pinho, onde o cenário cultural
pulsa forte, os estudantes da Escola Dona Maria Teresa Corrêa participam do projeto Negritude, fala mais Alto!, que visa diminuir a desigualdade racial através de ações e da reativação da Rádio Comunitária Alto falante dentro
do ambiente escolar.
O projeto foi um dos vencedores do Edital
Gestão Escolar para Equidade – Juventude Negra, promovido pelo Baobá – Fundo para Equidade Racial, Instituto Unibanco e Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar).
O objetivo do projeto é capacitar os estudantes para veicular o programa “Negritude, Fala

Mais Alto!” na rádio comunitária. A ideia é incentivar o protagonismo dos estudantes, docentes e gestores com ações criativas de intervenção para construir relações mais humanas
e cidadãs, promovendo a equidade, o diálogo
e a tolerância no ambiente escolar.
Por meio da Gerência de Políticas Educacionais
de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania (GEIDH), a Secretaria de Educação do
Estado (SEE) está realizando formações com os
professores para que eles passem a abordar a
temática em suas disciplinas, estimulando a
criação de conteúdos e promovendo o debate
em sala de aula.

PERNAMBUCO

Estudantes vão estudar música no Canadá

Como é padrão em despedidas, a saudade antecipada foi o sentimento dominante durante
o embarque, nesta terça-feira (05), dos 10 estudantes da rede estadual de ensino selecionados para a edição deste ano do Programa
Ganhe o Mundo – Musical.
Pais, responsáveis e colegas dos jovens foram
ao Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre para desejar boa viagem
e dar um “até logo” aos intercambistas que viajaram para o Canadá.

Os adolescentes irão estudar um semestre letivo no país norte-americano, conciliando as
aulas regulares (na modalidade high-school)
com as instruções musicais no contra turno da
escola, na Gary Bennett Music, renomada e
premiada escola de música localizada em Corner Brook, Canadá. Dentre os instrumentos e
habilidades dos jovens músicos estão o canto,
saxofone, teclado, órgão, violino, flauta transversa, contra baixo acústico e bateria. O grupo
embarcou na companhia de outros 56 estudantes selecionados pelo PGM tradicional

BAHIA

Na Alemancha, Pinheiro visita Instituto
Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar

Como parte das ações da missão internacional
do Governo da Bahia, o secretário da Educação, Walter Pinheiro, visitou, nesta quarta-feira
(06), o Instituto Fraunhofer para Sistemas de
Energia Solar (ISE), na cidade de Freiburg, na
Alemanha. O instituto realiza pesquisa de alta
tecnologia na geração, distribuição e armazenamento de energia solar.
O objetivo é ampliar a parceria do instituto
com a Bahia, com foco na oferta de cursos específicos na área e na implantação de novos
centros da Educação Profissional e Tecnológica, voltados para as energias renováveis, e a

colaboração para Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação (PD&I).
O governador Rui Costa já esteve no Instituto
Fraunhofer, no final de 2015, em uma agenda
sugerida por Pinheiro, que na época participava, em Brasília, de votações em curso no
Congresso Nacional. Na ocasião, Rui também
conheceu a escola profissionalizante Hoppenlau, que funciona nos moldes do Senac e existe
desde 1926, na cidade de Stuttgart.
Pinheiro destaca que a sua visita é um desdobramento dessa agenda do governador.

TOCANTINS

Diretoria oferece formação para professores
de redação e coordenadores pedagógicos
A Diretoria Regional de Educação (DRE) de Pedro Afonso realizou, nesta terça-feira, 5, uma
formação voltada a professores de redação e
coordenadores pedagógicos das escolas jurisdicionadas à Regional.
Com o tema A intertextualidade e Interdisciplinaridade na Redação do Enem, o curso foi aplicado pela equipe de técnicos de Currículo da
Diretoria.

O objetivo da formação é oportunizar aos professores e aos coordenadores pedagógicos
uma compreensão de como realizar a articulação de possíveis temas de redação para o
Exame Nacional do Ensino Médio com as quatro áreas do conhecimento.

MATO GROSSO DO SUL

Secretaria lança e-book voltado para
Educação Especial
do e-book para profissionais que atuam na Educação Especial. Denominada “Diálogos em Educação Especial – Volume I”, a publicação trata
não somente das temáticas do espectro autista,
mas aborda, também, temas plurais e transversais em educação especial.
O primeiro volume da coletânea “Diálogos em
Educação Especial” é um espaço aberto para a
publicação de produções que versam sobre diferentes temáticas relativas ao trabalho educacional voltado para os estudantes com deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvi-

mento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação. “Essa é uma conquista
dos professores e profissionais da educação especial da Rede Estadual de Ensino de Mato
Grosso do Sul, que poderão deixar registro de
suas práticas e conquistas”, destaca a secretáO Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar

ria de Estado de Educação, Maria Cecilia Amen-

Educacional ao Estudante com Transtorno do

dola da Motta.

Espectro Autista (Ceame/TEA), ligado à Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, da Secretaria de Estado de Educação de
Mato Grosso do Sul, preparou a segunda edição

O e-book está disponível para download gratuito ou na área "Publicações" no site da SED.

DISTRITO FEDERAL

Fundação lança Prêmio Ciência e Tecnologia
nas escolas públicas

O Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação na Escola Pública/2017 já está com inscrições abertas para estudantes, professores e
escolas de toda a rede pública do DF.
Com o objetivo de despertar a vocação e contribuir para a formação científica e tecnológica
dos estudantes, serão premiados os trabalhos
mais representativos do pensamento científico
da rede pública do DF. A iniciativa é da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF).
Neste ano, a premiação, que integra do Circuito de Ciências promovido pela Secretaria de
Educação, será dividida em 8 modalidades:
Educação Infantil; Primeira fase do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano;

Segunda fase do Ensino Fundamental, que
compreende do 6º ao 9º ano; Educação de Jovens e Adultos; Ensino Médio; Educação Profissional; Educação Especial; e Altas Habilidades/Superdotação.
No total, o Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação distribuirá R$321,6 mil para estudantes, professores e escolas, de acordo
com modalidade e colocação dos trabalhos.
De acordo com o diretor-presidente da FAPDF,
Wellington Almeida, o prêmio é uma contribuição importante para a construção do conhecimento científico e um processo decisivo
para o futuro de nosso país.

