
                                                            
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seduc entrega mais de R$800 mil em 
equipamentos para escolas profissionalizantes
 

A secretária de Estado da Educação do Piauí, 

Rejane Dias, entregou na manhã desta se-

gunda-feira (18), equipamentos para os Cen-

tros Estaduais de Educação Profissional Rural 

(CEEPRUs) e para Escolas Família Agrícolas  

(EFAs). No total, foram investidos mais de R$ 

800 mil reais, em recursos oriundos do go-

verno Estadual e do Programa Brasil Profissio-

nalizado. 

Aproximadamente 1.200 alunos dos CEEPRUs 

de cinco municípios do Estado foram benefici-

ados com 08 tanques classe A, oito teodolitos, 

oito refratômetros e oito amassadeiras. Para as 

EFAs foram entregues 1.470 colchões, 2 mil ca-

pas para colchão, 2 mil lençóis e 250 beliches, 

de 25 municípios do Estado, beneficiando 

aproximadamente 2.800 alunos. 
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PIAUÍ 

Escola do Piauí vence Olimpíada de Robótica
 

 

 

Os alunos do Centro Estadual de Educação 

Profissional CEEP Leonardo das Dores, do mu-

nicípio de Esperantina, ficaram em primeiro lu-

gar das escolas públicas, nível 2 (escolas do En-

sino Médio e técnico) na categoria PRÊMIO ES-

COLA PÚBLICA, na Olimpíada Brasileira de Ro-

bótica (OBR), que aconteceu no período de 13 

a 16 de setembro de 2017, na Universidade Fe-

deral do Piauí, Campus  Parnaíba. 

A equipe foi formada pelos alunos: Laércio 

Carvalho Castro, Marcos Vinicius Rodrigues 

Assunção, Michael Santos Pereira e Paulo Hen-

rique Duarte Santos, sob a orientação do pro-

fessor - treinador Davisson Francisco Teixeira 

Morais, e professora assistente Ana Joaquina 

Teles. Eles competiram na OBR Regional/Esta-

dual 2017, na modalidade prática, com a 

equipe denominada ROBOTIC-X. 

A modalidade regional 2017, modalidade Prá-

tica da OBR - Níveis: 1 e 2 que são respectiva-

mente as categorias da RoboCup/CBR: Ro-

boCup Junior Rescue Line Primary e RoboCup 

Junior Rescue Line Secondary, com os objeti-

vos básicos de atuar como instrumento para a 

melhoria dos ensinos fundamental e médio, 

bem como identificar jovens talentosos que 

possam ser estimulados para carreiras técnico-

científicas. 

O CEEP Leonardo das Dores de Esperantina foi 

a única escola pública, além do IFPI, a partici-

par da Olimpíada Brasileira de Robótica e AR-

TTRON PHP - 1ª Edição.

  



 

 

TOCANTINS 

 Equipes tocantinenses estreiam com  
importantes vitórias nos Jogos Escolares 

 
Passada a primeira etapa, com as modalidades 

individuais, dos Jogos Escolares da Juventude 

(JEJ) 12 a 14 anos, as disputas agora são para 

os esportes coletivos. Neste segundo mo-

mento da maior competição interescolar do 

Brasil, que começou neste domingo, 17, e se-

gue até o dia 21 em Curitiba / PR, as equipes 

entram em quadra para buscar as tão deseja-

das medalhas no Basquetebol, Futsal, Hande-

bol e no Voleibol. 

 

O Tocantins estreou com bons resultados nas 

disputas coletivas dos Jogos. No Handebol 

masculino, a equipe do Colégio Ulbra Palmas 

superou o nervosismo e bateu a equipe de 

Goiás por 21 x 13. Durante a partida, a equipe 

comandada pelo técnico Juracy Júnior não 

passou por sustos e fez um jogo tranquilo con-

tra os goianos. 

 

“Essa é uma competição muito dura, mas os 

meninos conseguiram manter a concentração 

e conseguimos uma importante vitória. Agora 

é descansar e nos preparar pois ainda temos 

mais dois jogos difíceis para conseguirmos a 

classificação”, destacou o treinador. 

  



 
 

 

TOCANTINS 

Futsal masculino vence e se aproxima da 
classificação nos Jogos de Curitiba 
 

Depois de passar pela equipe do Acre, o time 

de futsal masculino do Tocantins bateu Ro-

raima na segunda partida e praticamente ga-

rantiu uma vaga nas fases decisivas dos Jogos 

Escolares da Juventude 12 a 14 anos. Em um 

jogo intenso, que terminou empatado por 4x4, 

os alunos do Colégio Estadual Dom Pedro I, de 

Novo Acordo, venceram na disputa por pênal-

tis. 

Em uma partida emocionante e cheia de revi-

ravoltas, as duas equipes tiveram muita garra 

e vontade de vencer. Com o placar final mos-

trando o resultado igual, o vencedor seria re-

conhecido na disputa dos pênaltis. Demons-

trando muita confiança, os meninos de Novo 

Acordo não se deixaram intimidar e garanti-

ram a vitória tocantinense por 6x5. 

Para o técnico do time, novato nos Jogos Es-

colares da Juventude, Wesley Ramos, a equipe 

cumpriu o que foi combinado nos treinamen-

tos e deu o seu melhor em quadra para repre-

sentar o Estado na competição nacional. “Foi 

uma partida muito difícil, em que tivemos que 

trabalhar duro para conseguir o empate. Mas 

conseguimos superar as dificuldades e vencer 

nos pênaltis e representar bem o nosso Tocan-

tins”, destacou. 

 

   



 

 

BAHIA 

 Estudantes participam de aulão interativo 
para o ENEM
 

Com muita concentração e foco, estudantes da 

rede estadual participaram, neste sábado 

(16/9), no Fiesta Bahia Hotel, da primeira edi-

ção do Aulão Edux Game Show. Os professores  

dinamizaram a aprendizagem com recursos 

online do Módulo EDUX, plataforma que dis-

ponibiliza diversos conteúdos voltados para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

exemplo de questões, videoaulas, simulados, 

chat e outros artifícios interativos. A iniciativa 

contempla alunos do 3º ano do Ensino Médio 

cadastrados na plataforma, em uma parceria 

entre a Secretaria da Educação do Estado com 

a empresa Liceu Virtual, a operadora OI e a Fe-

deração das Indústrias do Estado da Bahia 

(FIEB). 

  

O professor Antônio Marival, responsá-

vel pelo EDUX, explicou como a ativi-

dade beneficia os estudantes da rede 

pública na preparação para o ENEM. "O 

grande diferencial é proporcionar ao 

aluno uma nova forma de aprender. 

Hoje, o estudante é multimídia, ele não 

quer mais apenas o professor passando 

o conteúdo, ele quer interagir. Por isso, 

criamos, nesta atividade, diversos desa-

fios durante o aulão, em que o aluno 

tem que responder questões em poucos 

minutos, refletindo as exigências do 

ENEM. Os melhores são premiados com brin-

des", relatou. 

  

Marival ainda destacou que a plataforma 

EDUX já foi formulada com a ideia de motivar 

o estudante, sendo constituída de três verten-

tes. A primeira tem conteúdo de qualidade 

apresentados por meio de vídeos atrativos; a 

segunda promove uma grande interatividade, 

por meio de uma rede social acadêmica e a 

terceira é denominada de gametificação, 

quando, através de games, o estudante 

aprende de forma eficaz e adquire um ranking 

entre os usuários do módulo. 

  



 

BAHIA 

Tudo pronto para a Virada Educacional Bahia 
 

 

Arte, cultura, esporte, intervenções sociais, 

inovação, empreendedorismo e mostra de ex-

perimentos científicos estão entre as ações 

que irão marcar, nesta quinta (21), a segunda 

edição do #TransformaÊ - Virada Educacional 

Bahia. Tanto nas escolas como nos Centros de 

Educação Profissional, estudantes, professo-

res, gestores e funcionários estão prontos para 

a apresentação dos projetos, que estão sendo 

desenvolvidos durante o ano letivo de 2017. 

Serão 12 horas de atividades simultâneas, 

abertas para a participação da comunidade e 

das famílias.  

O secretário da Educação, Walter Pinheiro, fala 

da importância das atividades para as unida-

des escolares. “Este é um momento em que a 

escola discute o ambiente de ensino e realiza 

transformações. Por isso, nessa ação, a Secre-

taria da Educação aproveita para apoiar e 

acompanhar as atividades com o objetivo de 

ouvir, perceber e sintonizar-se com a situação 

das escolas, para que trabalharemos para in-

tensificar a melhora do eixo pedagógico, que 

consideramos o espírito da escola”, ressaltou. 

 



 

BAHIA 

Estudantes participam de simulado do ENEM  

 

Cerca de 280 estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio e do 4º ano da Educação Profissional, 

do Colégio Estadual Edvaldo Brandão, locali-

zado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, pu-

deram, nesta segunda-feira (18/9), testar seus 

conhecimentos e vivenciar o clima da avalia-

ção do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que acontece nos dias 5 e 12 de no-

vembro. Por meio de um simulado, os alunos 

realizaram a avaliação, que contou com todas 

as orientações e regras exigidas, como conte-

údo e formato das questões, horário de início 

da prova, período para a realização e docu-

mentos necessários.  

Para o estudante do 3º ano, Juan Carlos Sam-

paio, 17 anos, a atividade proporciona maior 

confiança para a realização das provas. “Gostei 

da experiência porque é um aprendizado para 

fazer a avaliação. Isto também ajuda a comple-

mentar o trabalho realizado pelos professores 

em sala de aula quando debatemos questões 

voltadas à avaliação e para a estrutura das pro-

vas”, destacou.  

Segundo o professor de Física, Jorge Lúcio Ro-

drigues, as atividades de preparação do ENEM 

continuam até a semana anterior às provas. 

“Além do trabalho realizado em sala de aula, 

onde discutimos provas anteriores, vamos 

analisar as respostas do simulado para perce-

bermos a maior carência dos estudantes. A 

partir daí, vamos realizar um aulão em outubro 

dando maior ênfase a essas questões”, relatou.  



 

PARAÍBA 

Escola Estadual é selecionada para a etapa  
final no Prêmio Itaú - Unicef 

 
A Escola Estadual Professor Lordão, da cidade 

de Picuí foi classificada para participar da final 

do Prêmio Itaú-Unicef. A unidade de ensino, 

única classificada na Rede Estadual está repre-

sentando a Paraíba graças às ações desenvol-

vidas desde 2014 em parceria com a Associa-

ção Trilhas na Caatinga que atua na área de 

educação, cultura e sustentabilidade de forma 

voluntária na região. A iniciativa da escola, que 

oferece educação em tempo integral, foi sele-

cionada como uma das melhores ações parcei-

ras do Nordeste. 

A Escola professor Lordão foi avaliada junta-

mente com as mais de 1.600 ações parceiras 

inscritas, o Prêmio Itaú-Unicef, divulgado na 

quarta-feira (14). Ao todo foram selecionadas 

96, sendo 12 por cada regional. O Prêmio Itaú-

Unicef divulgou na quarta-feira (14), as 96 

ações parceiras finalistas da 12ª edição do prê-

mio. 

A parceria entre a Escola Professor Lordão e a 

Associação Trilhas na Caatinga fazem parte da 

proposta curricular do modelo de Escola Ci-

dadã Integrada. Entre as ações desenvolvidas 

estão a realização da Semana do Bioma Caa-

tinga, o projeto Arqueologia: um passado 

ameaçado, a Semana de Arqueologia, a valori-

zação da história e cultura local, além de ações 

de sustentabilidade com trilhas ecológicas e 

campanhas informativas.

                        

 



 

 

PERNAMBUCO 

Diversidade sexual é pauta no mês de  
setembro da Secretaria Estadual de Educação

Em comemoração ao Mês da Diversidade Se-

xual (setembro), a Secretaria Estadual de Edu-

cação (SEE), por meio da sua Gerência de Edu-

cação Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH) 

está promovendo diversas ações envolvendo a 

temática. Oficinas, rodas de diálogos, forma-

ções e palestras estão sendo ministradas em 

escolas e nas Gerências Regionais de Educação 

(GRE) da Rede. 

 

A programação começou com o lançamento 

da campanha na sede da Secretaria de Desen-

volvimento Social, Criança e Juventude 

(SDSCJ).  Em seguida, técnicos da GEIDH parti-

ciparam da palestra sobre violência sexual no-

Centro de Formação dos Servidores e Empre-

gados Públicos do Estado de Pernambuco (Ce-

fospe), promovida pela Secretaria de Saúde. 

 

Houve roda de diálogos na Escola Aluísio Ger-

mano, em Carpina; palestra sobre o nome so-

cial para servidores do setor de Gestão de Mo-

nitoramento da Rede Escolar da SEE; debate 

sobre diversidade na EREM Conde Correia de 

Araújo, em São Lourenço da Mata; participa-

ção no evento sobre diversidade da EREM Frei 

Caneca; participação no I Simpósio de Gênero 

e Diversidades na Escola, promovido pelo IFPE; 

formação para professores, gestores e técni-

cos da GRE Vitória, além de ações na Parada 

da Diversidade. 

 



 

 

PERNAMBUCO 

EREM Amaury de Medeiros promove ações de 
voluntariado

O voluntariado é o ponto forte da Escola de 

Referência em Ensino Médio (EREM) Amaury 

de Medeiros, localizada no bairro de Afoga-

dos, no Recife. Há cinco anos eles promovem 

eventos do projeto Caravana do Bem, que tem 

como objetivo estimular o voluntariado nos 

estudantes e ajudar instituições de caridade. 

Neste sábado (15), cerca de 15 alunos e inte-

grantes da Biblioteca Comunitária Educ Guri 

promoveram uma ação bem divertida no Lar 

Paulo de Tarso, no Ipsep. 

 

A programação aconteceu pela manhã, com a 

participação das crianças carentes da institui-

ção. Os estudantes e integrantes da biblioteca 

realizaram brincadeiras, mediações de leitura e 

doaram brinquedos arrecadados na escola. 

Todas as atividades foram elaboradas previa-

mente pela unidade de ensino por meio de ofi-

cinas, como a que ocorreu no mês de agosto, 

sobre mediação de leitura. 

 

“É muito importante os nossos estudantes te-

rem o contato com o voluntariado. Por meio 

de atividades assim, eles podem fazer o bem, 

ter o prazer de ajudar os outros, a oportuni-

dade de conhecer outras realidades e poder 

exercer a cidadania”, acredita o professor de 

Direitos Humanos e idealizador do projeto, 

Sandro Eloi. 

 

Ainda nesta semana, a Caravana do Bem vai 

percorrer outras instituições da cidade, com 

datas e horários a confirmar, promovendo 

ações de incentivo à leitura e de entreteni-

mento para crianças e idosos em situações de 

vulnerabilidade social. 

 



 

 

PERNAMBUCO 

Projeto Motivação prepara estudantes para 
provas do ENEM e vestibulares

A Gerência Regional de Educação (GRE) Sertão 

do Alto Pajeú, pelo terceiro ano consecutivo, 

está realizando o projeto Motivação. Como o 

próprio nome sugere, a atividade tem o obje-

tivo de motivar os estudantes do 3º Ano do 

Ensino Médio de todas as escolas da rede es-

tadual de ensino da região por meio de pales-

tras proferidas por técnicos da GRE. O projeto 

é desenvolvido no segundo semestre de cada 

ano, entre os meses de agosto e outubro, pró-

ximo às provas do ENEM e de outros vestibu-

lares. 

 

Já foram visitadas 27 escolas da região, totali-

zando 60 turmas. Restam 31 turmas de 15 uni-

dades de ensino. “O grande objetivo é motivar 

os nossos estudantes para o Enem, vestibular, 

além das provas nas escolas, incentivar a 

aprendizagem. Vejo muita importância para o 

desenvolvimento deles, profissional e pessoal-

mente, eles se sentem mais acolhidos por nós, 

por causa dessa nossa preocupação com o en-

sino, e ficamos mais próximos desses jovens, 

que sabem que o estudo é o caminho para 

eles”, afirmou Socorro Amaral, técnica da GRE 

Sertão do Alto Pajeú que é uma das responsá-

veis pelo projeto. 

 

Uma dupla de técnicos da GRE é enviada às 

escolas para proferir palestras, após organizar 

um cronograma com as mesmas. A partir 

desse cronograma são realizados os encontros 

com cerca de 40 minutos de duração em cada 

turma. Os temas abordados são autoestima, 

projeto de vida, organização do tempo, prepa-

ração para encarar o ambiente profissional e 

autoconhecimento para avaliar que tipo de es-

tudante ele é e qual precisa ser para alcançar 

seus objetivos. Todas as turmas, incluindo EJA 

e Travessia, são beneficiadas pelo projeto. 



 

 

 

PERNAMBUCO 

Banda Porto Mix é bicampeã do Festival de 
Música na Escola

A etapa final do XI Festival de Música na Escola 

aconteceu nesta sexta-feira (15), no teatro 

Guararapes, no Centro de Convenções, que 

fica em Olinda, e consagrou a banda Porto Mix 

como a grande campeã desta edição. Os jo-

vens artistas são estudantes da Escola de Re-

ferência em Ensino Médio (EREM) Porto Digital 

e já venceram ou ficaram entre os três melho-

res em edições passadas. Em segundo e ter-

ceiro lugar ficaram, respectivamente, a banda 

Os Barões do Forró, da EREM Barão de Exu, e 

Artigo VI, da Escola Técnica Estadual (ETE) José 

Alencar Gomes da Silva. 

 

A abertura do evento ficou a cargo da banda 

marcial do Rotary Alto do Pascoal, que animou 

o público presente com interpretações de mú-

sicas do universo pop, a exemplo de “Get 

Lucky” (Daft Punk), “Happy” (Pharrell Williams), 

“Crazy in Love” (Beyoncé) e “Thriller” (Michael 

Jackson). Em seguida, houve a apresentação 

do músico Antônio de Holanda e a programa-

ção teve continuidade com a exibição de um 

vídeo sobre o sociólogo Herbert de Souza (Be-

tinho). A cantora Cristina Amaral também fez 

um show durante a apresentação das escolas. 

 

O teatro Guararapes estava repleto de estu-

dantes que formavam uma plateia empolgada 

e que animou ainda mais o festival. Na com-

petição, cada banda pôde apresentar apenas 

uma composição própria, que foi julgada por 



uma comissão formada pelos músicos Juliano 

Holanda, Carlinhos Caetés, o maestro Clóvis 

Barbosa, Antônio de Holanda e Rodrigo C. M. 

Os três primeiros lugares foram premiados 

com instrumentos musicais fornecidos pelas 

empresas associadas ao Comitê de Entidades 

e Pessoas no Combate à Fome e Pela Vida em 

Pernambuco (COEP-PE), parceira no evento, e 

todas as escolas participantes foram agracia-

das com medalhas. 

 

Representando a Secretaria Estadual de Edu-

cação, o chefe de Gabinete, Emílio Lopes, res-

saltou a importância de parcerias para fazer a 

educação do Estado seguir melhorando. “Gos-

taria de agradecer a presença de todos e que-

ria dizer que essa parceria entre governo, soci-

edade civil e entidades privadas traça um ca-

minho que a educação precisa seguir para 

sempre avançar mais. A educação passa não só 

pelas salas de aula, mas também pelo teatro, 

pela música, pela dança e demais representa-

ções artísticas. A cultura faz parte dessa edu-

cação”, pontuou. 

 

O gestor da Gerência Regional de Educação 

(GRE) Metropolitana Norte, Glaydson Alves, 

enalteceu a presença de talentos artísticos na 

rede estadual de ensino. “É uma grande opor-

tunidade para que a gente possa mostrar os 

talentos de nossas escolas, talentos que não 

são apenas na parte de conhecimentos técni-

cos, como os nossos destaques na robótica, 

nas olimpíadas de história, física e matemática, 

mas também os estudantes que se destacam 

nas artes. Pernambuco possui uma veia cultu-

ral e artística forte, e aqui a gente vê como es-

ses jovens se empolgam e participam desse 

festival com muita energia. E há também um 

ganho no ensino e aprendizagem, porque 

quando esses estudantes passam a se envolver 

com essas manifestações culturais e começam 

a representar suas escolas, há uma cobrança 

maior nos estudos, e aí a gente consegue 

aproximar o estudante que tem a veia artística 

da parte do conhecimento mais técnico”. 

 

A professora de artes da EREM Porto Digital, 

Sônia Torres, falou sobre as participações da 

escola em edições anteriores e como foi a pre-

paração para este ano. “Este é o quinto ano 

que a gente participa do festival, já ficamos em 

terceiro, primeiro, segundo e agora primeiro 

novamente, sendo bicampeões. A gente tem 

um projeto chamado Nação Porto Mix que 

sempre se renova, entrando e saindo gente, e 

os jovens que se interessam por música procu-

ram a gente, e aí criamos música, arranjos, le-

tras, tudo dentro da temática exigida nessas 

competições, que geralmente são temáticas 

sociais. Essa edição tratou da relação do ho-

mem com a terra, então a gente dividiu o 

grupo e cada um trabalhou em uma estrofe, 

um criou o refrão, fomos colocando melodia e 

arranjo, acredito que tenha sido o trabalho 

mais coletivo nosso, o que nos deixou muito 

felizes e orgulhosos com o resultado”.



 


