
                                                            
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacto Pela Educação é premiado no Ranking 
de Competitividade dos Estados 2017

  

A educação de Pernambuco ganha mais um 

destaque nacional. Dessa vez, a política pú-

blica do Pacto Pela Educação venceu na cate-

goria Boas Práticas, no Ranking de Competiti-

vidade dos Estados 2017. 

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (20), 

em São Paulo. Em sua sexta edição, o Ranking 

apresenta a análise e capacidade competitiva 

de todos os estados brasileiros + DF, em 66 

indicadores, agrupados em 10 pilares. Além da 

iniciativa de Pernambuco, os estados de Ron-

dônia, com o Plano de Desenvolvimento Esta-

dual Sustentável, e o Rio Grande do Sul, com o 

programa Sala do Investidor, também vence-

ram na mesma categoria. 

Acompanhado do governo do Estado, Paulo 

Câmara, o secretário estadual de Educação, 

Fred Amancio, comemorou mais essa con-

quista da educação estadual e ressaltou a im-

portância do trabalho de gestão. 
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MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria propõe reflexão sobre temas liga-
dos à gestão escolar e à prática pedagógica 

 
A Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso do Sul, em parceria com a Fundação 

Telefônica Vivo, iniciou esta semana o primeiro 

módulo, de um total de sete, da formação 

“Inova Escola”, com a equipe pedagógica do 

órgão central e das Coordenadorias Regionais 

de Educação, com o intuito de proporcionar 

momentos de reflexão sobre temas direta-

mente ligados à gestão escolar e a prática pe-

dagógica. 

De acordo com a secretária de Estado de Edu-

cação, Maria Cecilia Amendola da Motta, a for-

mação garante unidade às ações pedagógicas 

da rede Estadual de Ensino, em proposta se-

melhante a que está sendo implantada nas es-

colas estaduais. “Ninguém aprende só escu-

tando, esta metodologia trabalha em grupos, 

trabalha com produção, trabalha com desafios 

e problematização”, explicou. “Além de discur-

sar que a aprendizagem é de dentro para fora, 

queremos que a equipe também viva essa me-

todologia”, ressaltou. 

“Esta formação está nos proporcionando um 

enriquecimento metodológico, que oferece 

melhores oportunidades para que todos os 

alunos possam atingir o sucesso, com diferen-

tes atividades e formas de se relacionar com o 

conhecimento”, destacou a gestora do Núcleo 

de Educação Infantil da SED, Luziette Amarilha.  



 

 

RIO DE JANEIRO 

Escolas profissionalizantes em Empreendedo-
rismo receberão programa educacional

 

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) 

do Rio de Janeiro, em parceria com a Shell e a 

ONG Worldfund, capacitarão professores das 

áreas de Ciências Exatas de 37 escolas públicas 

em Empreendedorismo no programa educaci-

onal STEM, uma metodologia inovadora de 

aprendizagem multidisciplinar baseada em ex-

periências práticas para aplicar em sala de 

aula. 

Essas unidades de ensino, localizadas em 25 

municípios do Rio de Janeiro, aderiram ao Pro-

grama de Fomento à Implementação de Esco-

las de Ensino Médio em Tempo Integral, do 

Ministério da Educação (MEC), e passaram a 

ofertar, neste ano, educação em horário inte-

gral. A iniciativa possibilitará que os jovens ter-

minem o Ensino Médio e saiam preparados 

para o mercado de trabalho na área de Empre-

endedorismo, um dos setores que mais cresce 

no Brasil. Em quatro anos, cerca de 20 mil es-

tudantes serão beneficiados. 

 

– Nessas escolas, os alunos terão aulas sobre 

como empreender e abrir negócios, além de 

carga horária adicional em Português, Mate-

mática e Inglês. As disciplinas serão desenvol-

vidas de acordo com princípios pedagógicos e 

pretendem levar os jovens a entender que em-

preender significa buscar soluções e alcançar 

objetivos – disse o secretário de Estado de 

Educação, Wagner Victer. 

  



 

 

PERNAMBUCO 

Estudantes criam pufs com pneus, móveis de 
papelão e jarros de toalha 
 

Há três anos, o professor de geografia, Au-

gusto Dornelas, pensou em uma forma de mi-

nimizar os impactos ambientais e sugeriu esse 

desafio aos seus alunos do 1º ano D, da Escola 

de Referência em Ensino Médio (EREM) Giná-

sio Pernambucano, localizado na Rua da Au-

rora. Foi aí que surgiu o Projeto Mundo Verde, 

que retira das ruas materiais recicláveis e os 

transformam em peças de decoração. 

No início, o projeto cultivava plantas ornamen-

tais para decoração da escola. Mas, com o 

tempo a equipe percebeu que eles poderiam 

crescer e resolveram expandir para criação de 

objetos com materiais recicláveis. Os estudan-

tes realizaram uma pesquisa para entender so-

bre a decomposição dos resíduos sólidos e co-

meçaram um trabalho de coleta de materiais 

para confecção das peças. Com a intenção de 

minimizar os impactos ambientais o projeto 

Mundo Verde criou outras vertentes, como o 

projeto Puff Sustentável, que trabalha na cons-

trução de pufs com pneus, e o EcoArte Design 

Sustentável, que realiza a construção de mó-

veis com papelão e cano PVC. Todos os mate-

riais são recolhidos pelos estudantes nas co-

munidades. O projeto conta com o apoio da 

ONG Professor.org na entrega de materiais. 



 

PERNAMBUCO 

Parceria leva “Festival Tô Ligado na Energia” 
a escolas estaduais

  

Uma parceria entre a Secretaria de Educação 

do Estado (SEE) e a Celpe/Grupo Neoenergia 

está levando o Festival Tô Ligado na Energia 

ao público adolescente das escolas da rede es-

tadual de ensino, com o objetivo de fazer com 

que esses jovens se tornem multiplicadores do 

conhecimento e das mudanças de hábitos re-

ferentes ao uso racional e seguro da energia 

elétrica. Na edição deste ano, oito escolas da 

rede receberão a ação. A sexta unidade de en-

sino a realizar as atividades foi a Escola de Re-

ferência em Ensino Médio (EREM) Vila Rica, si-

tuada em Jaboatão, que, após um mês de ati-

vidades, fez o encerramento nesta quarta-feira 

(20) com uma gincana. 

A parceria é executada pela Secretaria Execu-

tiva da Gestão de Rede (SEGE) por meio da Co-

ordenação de Programas e Projetos da Rede 

Escolar. Na experiência da EREM Vila Rica, as-

sim como nas demais unidades de ensino, os 

estudantes se dividiram em três equipes (azul, 

verde e amarela) e tiveram que executar tare-

fas ao longo de um mês, como coleta de ma-

teriais recicláveis e provas de conhecimentos e 

saberes artísticos, para contabilizar pontos, 

culminando com a gincana, que envolve peças 

de teatro, música, dança e grafite, sempre com 

temas que abordam eficiência energética, con-

sumo e economia de energia. 

 



 

 

TOCANTINS 

Diretorias Regionais de Educação promovem 
mobilização do Projeto Voluntário na Escola 

 
 
As Diretorias Regionais de Educação estão ini-

ciando as mobilizações do Projeto Voluntário 

na Escola, reestruturado recentemente pela 

Secretaria de Estado da Educação, Juventude e 

Esportes (Seduc). A iniciativa visa estimular a 

participação da comunidade nas ações da es-

cola, objetivando o compartilhamento de ha-

bilidades diversas que contribuam para o de-

senvolvimento da educação pública. 

 

Na regional de Miracema, os gestores escola-

res e coordenadores pedagógicos receberam 

as orientações sobre o projeto no dia 18. Tam-

bém participaram do encontro voluntários que 

já atuam em escolas locais. Como Cláudia 

Jorge, que colabora na Escola Estadual Girassol 

de Tempo Integral Manoel Messias, traba-

lhando com a horta hidropônica. 

 

Os voluntários Marcus Vinícius Borges Rocha e 

Luiz Felipe Gomes de Souza oferecem aulas de 

handebol para alunos da cidade. Segundo 

eles, o intuito vai além de formar jogadores, 

“mas também de distanciar essas crianças e jo-

vens da criminalidade, além de auxiliar no ren-

dimento em sala de aula por meio da disciplina 

exigida pelo esporte”, ressaltou Luiz Felipe.   

 



 

 

TOCANTINS 

Educação apoia atletas em eventos nacionais 

 
 
Atletas tocantinenses de três modalidades es-

portivas participam, neste fim de semana, de 

eventos nacionais nas modalidades de atle-

tismo, hóquei e dardo, com apoio da Secreta-

ria de Estado da Educação, Juventude e Espor-

tes (Seduc). A delegação do atletismo, com 30 

jovens de Colinas do Tocantins, Marianópolis, 

Pedro Afonso e Palmas, participa do Troféu 

Centro Oeste Caixa de Atletismo Sub 16, em 

Belo Horizonte-MG, neste sábado, 23, e do-

mingo, 24.  

 

As provas serão realizadas na pista do Centro 

de Treinamento Esportivo da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG), com a partici-

pação de atletas do Tocantins, Mato Grosso do 

Sul, Espírito Santos e Minas Gerais, além do 

Distrito Federal. Segundo o presidente da Fe-

deração de Atletismo do Tocantins (Fato), 

Maurício Monteiro, os representantes do Es-

tado foram selecionados no Campeonato Es-

tadual, na Capital. Na equipe, estão integran-

tes da delegação que participará dos Jogos Es-

colares da Juventude, categoria 15 a 17 anos, 

a realizar-se em Brasília, em novembro.  

 

  



 

 

ALAGOAS 

Secretaria da Educação de Alagoas mobiliza 
escolas públicas para Prova Brasil 

 
A Secretaria de Estado da Educação e os mu-

nicípios alagoanos estão unidos em uma 

grande mobilização, por meio do programa 

Escola 10, para a realização da Prova Brasil, a 

realizar-se no mês de outubro. Avaliação de 

rendimento escolar que compõe o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) serve de 

base para o cálculo do Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica (Ideb). 

 

Este ano, a prova deve ser aplicada entre os 

dias 23 de outubro e 03 de novembro e a ex-

pectativa do Ministério da Educação (MEC) é 

que 7,5 milhões de alunos de 100 mil escolas 

participem da avaliação. 

 

Pela primeira vez, a Prova Brasil do ensino mé-

dio será aplicada tanto para as escolas públi-

cas quanto particulares com pelo menos 10 

alunos matriculados na 3ª série. Continuam 

sendo avaliadas também as turmas de 5º e 9º 

anos do ensino fundamental. A prova servirá 

como um diagnóstico da proficiência destes 

estudantes em língua portuguesa e matemá-

tica. 

 

 

 

 



 


