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Consed quer apresentar propostas para melhorar Gestão Escolar na rede pública
Técnicos das secretarias de Educação de todos os estados e do Distrito Federal participam até esta sexta-feira (15), em Brasília, do I
Encontro do GT de Gestão Escolar do Consed.
Algumas das primeiras metas do grupo é diagnosticar o modelo de estrutura organizacional de gestão escolar das redes estaduais,
disseminar boas práticas de gestão, gerando
insumo para um curso de formação.

No primeiro dia de encontro, que começou
nesta quinta-feira (14), foram discutidas práticas de gestão de pessoas, os técnicos falaram
sobre suas experiências nas escolas e formularam questões a serem respondidas ao longo
dos trabalhos. O grupo é coordenado pelos
secretários Marco Brandão, do Acre, e Wanessa Zavarese Sechim, do Tocantins. Instituto Unibanco, Fundação Lemann, Fundação
Itaú Social e Conselho Britânico apoiam a iniciativa.

SANTA CATARINA

Educação participa de Dia de Ação do
Governo de Santa Catarina

A secretária-adjunta da Educação, Elza Marina
Moretto, participou do Dia de Ação do Governo na regional de Campos Novos. Equipe
da Educação das Gereds, prefeitos e secretários Municipais de Educação e gestores da
rede Estadual e Municipal de Ensino, e profissionais da ADR Campos Novos, participaram
da primeira ação do dia a palestra Educação
em Santa Catarina: ações em desenvolvimento e perspectivas. “É importante sairmos da
nossa sala para falar e ouvir sobre o que acontece no dia-a-dia, buscarmos soluções e
discutirmos sobre educação em todas as suas
esferas. Nesses encontros compartilhamos
experiências e enriquecemos nosso conhecimento”, destaca a secretária.
As ações incluíram também visitas a diferentes escolas. No município de Abdon Batista

participaram de uma roda de conversa com
os estudantes e professores no Cedup Ernesto Antônio Debastiani, que também recebeu
novos livros para complementar o acervo da
Biblioteca. Na EEB José Faria Neto, no Distrito
de Ibicuí, os visitantes puderam acompanhar
uma aula de Geografia ao ar livre sobre Planaltos com alunos do 8º ano. Na EEB Coronel
Gasparino Zorzi, também em Campos Novos,
a visita foi na obra de reforma e ampliação da
escola que receberá investimentos de R$ 2,1
milhões por parte do Governo do Estado de
Santa Catarina. “Finalizamos mais um dia de
trabalhado com a garantia de que muitas coisas boas estão acontecendo na educação catarinense. Visitando as escolas e conversando
com alunos e professores podemos, mais do
que nunca, ver esta evolução”, finaliza Elza.

PARAÍBA

Escola Cidadã Integral de Itabaiana cria Clube
de Libras e trabalha inclusão entre alunos

A Escola Cidadã Integral Dr. Antônio Batista
Santiago, localizada na cidade de Itabaiana,
criou, em 2016, o Clube de Libras “Mãos Protagonistas”. A ideia surgiu por meio da necessidade de comunicação dos alunos Sueli de
Fátima e Hugo Araújo, que são deficientes
auditivos, com os alunos ouvintes.
“Hugo e Sueli queriam partilhar suas experiências, tirar dúvidas sobre conteúdos e se
socializar, como acontece com todos os jovens, porém a ausência de um canal de comunicação entre eles tornava um simples diálogo impossível”, explicou a gestora da escola, Rosimere Andrade.
Com o incentivo do programa das Escolas
Cidadãs Integrais para a formação de clubes,

onde jovens com interesse em comum pudessem dialogar e trocar experiências de vida,
o aluno e jovem protagonista Hugo Araújo
teve a ideia de criar um clube onde qualquer
um que desejasse, inclusive professores e
funcionários, pudesse aprender sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e, assim, estreitar os laços com os alunos que não ouviam.
“Era um sonho criar o clube de libras, pois eu
me sentia muito sozinho na escola. Hoje sou
um modelo para os outros alunos e consigo
me comunicar melhor. Estou muito feliz! Meu
sonho e meu projeto de vida é ser professor
de libras”, contou o aluno Hugo Araújo.

BAHIA

Estudantes participam do aulão Edux
Game Show de preparação para o ENEM
Estudantes da rede estadual de ensino irão
participar do aulão Edux Game Show, neste
sábado, das 8h às 18h, no Fiesta Bahia Hotel,
em Salvador. A iniciativa visa a preparação
dos estudantes para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. A iniciativa
contempla estudantes do 3º ano do Ensino
Médio que estão cadastrados no Módulo
EDUX, em uma parceria entre a Secretaria da
Educação do Estado com a empresa Liceu
Virtual, a operadora OI e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).
A programação do aulão Edux Game Show
será composta por aulas intercaladas com
respostas de questões sobre os assuntos abordados. Os estudantes serão avaliados por
todas as questões respondidas e seus desempenhos serão ranqueados para concorrerem a brindes como smartphones. Quem não
participar, poderá conferir a atividade ao vivo
através do site www.edux.tv.

A estudante Julia Maria Mendes, que cursa o
3° ano no Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, diz que já está na expectativa
para o evento. “Este aulão, além de ser divertido, vai contribuir muito para o nosso aprendizado porque vamos tirar dúvidas com professores e trocar experiências com outros estudantes”, destaca.
Parceria – Graças à parceria entre a Secretaria
da Educação do Estado, com a empresa Liceu
Virtual, a operadora OI e a FIEB, os estudantes
do 3° ano do Ensino Médio de sete unidades
escolares da rede estadual de ensino estão
tendo acesso ao Módulo EDUX através do
link www.edux.tv utilizando computadores ou
celulares que tenham dispositivos hotspost
da OI. Na plataforma são disponibilizados
diversos conteúdos voltados para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a exemplo
de questões, videoaulas, simulados, chat e
outros artifícios interativos.

BAHIA

Projeto Ouvidoria vai à Escola promove a
gestão participativa e o controle social

A comunidade escolar do Colégio Estadual
Luís Eduardo Magalhães, no bairro do Arenoso, em Salvador, recebeu, nesta quinta-feira
(14), técnicos do projeto Ouvidoria vai à Escola, para uma roda de conversa. A atividade
tem como objetivo divulgar os canais de comunicação com a Ouvidoria da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia e estreitar o
diálogo com estudantes, professores, gestores e membros do colegiado, fortalecendo o
exercício da cidadania, a gestão democrática
e participativa e o controle social.
O projeto Ouvidoria vai à Escola está em ação
desde 2013, acolhendo dúvidas, denúncias,
críticas e sugestões. Neste período, o projeto

já alcançou mais de 700 escolas estaduais na
Bahia. Para a coordenadora do Projeto, Adriana Barreto, desde que foi lançado, o programa tem contribuído significativamente
para a gestão democrática com a participação, em grande número, da comunidade escolar. “A gente já tem resolvido diversas situações em unidades escolares através desse
canal. Por isso, precisamos divulgar, cada vez
mais, a Ouvidoria como um instrumento de
comunicação entre o cidadão e a Secretaria
da Educação e, assim, fortalecer a participação coletiva de controle social, gestão democrática da escola e aproximar a comunidade
da escola”, afirma.

PERNAMBUCO

Estudante da Alemanha chega a Pernambuco
para intercâmbio na rede estadual

Por meio do Programa Ganhe o Mundo
(PGM), o Estado vem realizando sonhos de
estudantes da Rede Estadual, por meio do
intercâmbio fora do país. Dessa vez, pela de
maneira inédita na Rede Estadual, uma estudante brasileira realiza intercâmbio dentro do
próprio país. Nascida no Brasil, mas alfabetizada na Alemanha, a estudante Pheary Santos, 18 anos, tinha o sonho de passar uma
temporada no Brasil, a fim de aperfeiçoar o
conhecimento da língua portuguesa e conhecer os familiares da cidade natal, Vitória de
Santo Antão, Mata Centro do Estado.
Pheary saiu da cidade natal aos dois anos de
idade e, desde aquela época, não retornou

mais ao Brasil. Quando tomou conhecimento,
ainda na escola alemã, sobre a oportunidade
de realizar um intercâmbio em Pernambuco,
logo resolveu que essa seria a hora de voltar
e melhorar seu português, sempre ensinado
pela mãe da estudante, que também é brasileira.
Cursando o ensino médio na Escola Kurt Schwitters Oberschule, em Berlim, a jovem atualmente estuda na Escola de Referência em
Ensino Médio José Joaquim, em Vitória de
Santo Antão, e conta que um dos grandes
desafios nessa nova experiência é a adaptação à nova carga horária de estudos.

PIAUÍ

Mobieduca.Me ganha prêmio nacional de
tecnologia em educação

O programa Mobieduca.me, utilizado pela
Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
para o monitoramento da frequência escolar,
foi o campeão entre os 12 projetos finalistas
que concorreram 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 secretária de Estado da Educação, Rejane
Dias, recebeu pessoalmente o prêmio, entregue na abertura da 45ª edição do Seminário
Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop), realizado de 13 a 15 de setembro, em
Porto de Galinhas - PE. A premiação, criada

em 2002, é a maior premiação da América
Latina para o segmento e tem como objetivos
reconhecer e incentivar o desenvolvimento de
projetos e soluções de governo eletrônico nas
administrações públicas federais, estaduais e
municipais.
"O Mobieduca.me é uma ferramenta fundamental para a gestão escolar, tanto que nas
escolas que a possuem, houve a diminuição
de 75% de evasão dos alunos. Outro ponto
de destaque é a integração entre escola, família e comunidade, a queda na infrequência
de professores e gestores, entre tantos outros
benefícios", afirma a secretária Rejane Dias.

PIAUÍ

Alunos do CETI Mário Martins aplicam
matemática ao cotidiano

Visando ilustrar como a matemática faz parte
das atividades mais básicas no nosso cotidiano, o Centro de Ensino de Tempo Integral
Mário Martins, localizado em Picos, realizou
na última terça-feira (12) exposições e apresentações de trabalhos com o tema "A Matemática esta em Tudo". A proposta é alinhada ao Biênio da Matemática 2017-2018 com
eventos realizados simultaneamente em todo
o Brasil.
Orientados pelo edital do III CIRCUITO DE
CIÊNCIAS do estado do Piauí o evento tem
como foco aproximar a ciência e a tecnologia
da população. A abertura do evento aconteceu com palestra abordando o tema: A Matemática está em tudo, ministrada pelo Doutor em Matemática, Ronaldo Campelo, pro-

fessor efetivo do Instituto Federal do Piauí,
campus de Picos.
"Com o projeto a intenção é promover a interação entre docentes, discentes e comunidade em geral. É um momento de aplicabilidade
da matemática nas varias atividades do nosso
cotidiano", relatou a gestora.
O evento abordou os seguintes temas: Sistema Binário e Uso medicinal da Cabis; Foguetes de garrafas pet: Uma análise física e Eletricidade limpa. Já voltado a área de matemática fora abordados a temática os projetos Poematizando com a matemática e a Matemática na palma da mão.

PIAUÍ

Secretaria realiza 2ª edição do Salão do Livro
do Dirceu

Proporcionar aos alunos uma maior aproximação com a cultura e com a leitura é uma
das propostas do 2º Salão do Livro do Dirceu
(Saliceu), lançado nesta quarta-feira (13) no
auditório do Campus Clóvis Moura na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), bairro Dirceu, local em que é realizado o salão. Com
tema "A arte existe porque a vida não basta",
a segunda edição do salão acontecerá entre
os dias 20, 21 e 22 de setembro.
Na edição 2017, o Saliceu homenageia Clóvis
Moura, poeta, sociólogo e historiador de Amarante que dá nome ao campus da UESPI,
no Dirceu, e que completa 15 anos. O lançamento contou com a palestra "Poesia Brasilei-

ra no Século XXI", do escritor piauiense Nathan Sousa e teve como atração musical Dário Marreiros.
A edição é realizada por meio de parceria
entre a Secretaria de Estado de Educação
(Seduc), via 21ª Gerência Regional de Educação (GRE) e a UESPI. A gerente da 21ª GRE
Valderice Carvalho falou sobre a importância
de fomentar um salão do livro para os alunos
da rede estadual. "Organizar o Saliceu é uma
forma de incentivar a leitura entre os nossos
jovens, inclusive preparando par o Enem, oportunidade em que promovemos um concurso de redação voltado aos alunos e professores com premiação" afirmou.

PIAUÍ

Aluno do PI participará do Festival Mundial dos Estudantes

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
acredita no potencial dos estudantes da rede
pública e incentiva a cada dia o protagonismo
juvenil, o que vem rendendo bons frutos, como o jovem e líder estudantil, Alessandro
Carvalho, aluno da Unidade Escolar Polivalente Presidente Castelo Branco que vai participar em Sóchi, na Rússia, entre os dias 14 e 22
de outubro de 2017, do Festival Mundial de
Juventude e dos Estudantes.
O estudante que representará o Piauí foi selecionado entre milhares de alunos e será um
dos três jovens brasileiros a participar do evento internacional. "Faço parte do movimento estudantil, sei da importância de um evento como esse, será uma experiência única,
possível também graças ao apoio que a Seduc dá aos estudantes. A secretaria não tem
medo de investir no aluno e na educação,
desenvolvendo o nosso senso crítico", disse
Alessandro Carvalho.

O Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes é um evento internacional organizado
desde 1947 pela Federação Mundial da Juventude Democrática em conjunto com a União Internacional de Estudantes. Segundo a
organização do evento, entre as programações do festival será a eleição para o Conselho Mundial de Estudantes e a eleição da Federação Mundial Democrática da Juventude
(FMDJ), onde Alessandro Carvalho será um
dos três mil jovens que terá direito a voz e
voto nas duas eleições do festival.
Ainda na perspectiva de incentivar o protagonismo dos alunos da rede estadual, a Seduc vem auxiliando na reformulação dos
grêmios estudantis por meio da Supervisão
de Grêmios Estudantis - SUGRES, além de
estimular a participação dos estudantes piauienses em programas de âmbito nacional,
como o Programa Jovem Embaixador, que
propicia a alunos brasileiros da rede pública,
com perfil de liderança, intercâmbio nos Estados Unidos. E os programas Parlamento
Jovem e Jovem Senador, que possibilitam aos
alunos de Ensino Médio a vivência do processo democrático na Câmara dos Deputados e
no Congresso, respectivamente.

