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Clima festivo marca encerramento de Feira de
Ciências e Engenharia do Amapá
Emoção e alegria marcaram o encerramento
da quinta edição da Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap). Foram mais de cem
projetos científicos apresentados por estudantes de escolas estaduais do Amapá e de outros
estados do Brasil, como Pará, Minas Gerais e
Ceará, além de delegações do México. A Feira
incentiva os jovens ao interesse pela ciência,
com inovação e o empreendedorismo na área
tecnológica.

A secretária de Estado da Educação, Goreth
Sousa, reafirmou o compromisso do Governo
do Amapá em incentivar os jovens a produção
científica. "A Feceap é uma vitrine que mostra
o potencial dos alunos amapaenses em diversas áreas do conhecimento. Projetos brilhantes
que podem representar o Estado em outros
países. Vamos nos empenhar para oportunizar
cada vez mais e aproximar a iniciação científica
de nossos estudantes", pontua.

AMAPÁ

Feira de Ciências e Engenharia do Amapá
conta com mais de 100 projetos científicos

Teve início a quinta edição da Feira de Ciências
e Engenharia do Amapá (Feceap), com a exposição de 130 projetos científicos. Alunos de escolas estaduais do Amapá e de outros estados
do Brasil, como Pará, Minas Gerais e Ceará,
participam, além de delegações do México. A
Feira é uma realização do Governo do Estado
por meio das Secretarias de Educação (Seed) e
Ciência e Tecnologia (Setec), em parceria com
o Sebrae-AP e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A Feceap busca despertar nos jovens o interesse pela ciência, além de estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo na
área tecnológica. Criatividade que não faltou à

pequena Laís Gabrieli Araújo Ferreira, de 9
anos, aluna da Escola Estadual Santa Maria,
com o projeto de adubo ecológico. Preocupada com tanto lixo produzido pelos colegas,
Laís teve a ideia de aproveitar os resíduos.
“Usamos as cascas das frutas que comemos no
lanche e as aparas dos lápis de cor para produzir o adubo. Depois de dois meses ele fica
pronto e é só usar. Na nossa escola usamos na
horta, deu certo”, explicou a estudante.
A professora Valda Barros foi quem orientou a
aluna. A pesquisa foi validada pela Embrapa,
que reconheceu como muito bom e apropriado para uso o adubo produzido.

AMAPÁ

'A pesquisa científica me abriu muitas portas',
diz jovem acadêmico na Feceap

Além da apresentação de projetos científicos,
a Feira de Ciências e Engenharia do Amapá
(Feceap), promovida pelo Governo do Amapá,
também alimenta sonhos. A mostra busca estimular a criatividade dos jovens estudantes e
o interesse pela iniciação científica no ambiente escolar.
Na palestra “Do Marco Zero à Oxford’, o acadêmico Alexandry Ripke Donin, de 21 anos, falou sobre a importância da iniciação científica
e como a pesquisa ampliou seus horizontes e
o levou até à Universidade de Oxford - uma
das melhores do mundo segundo rankings internacionais. Ele falou sobre o seu crescimento
em todas as etapas escolares, como aprendeu
inglês sozinho e como a vida mudou por meio

do conhecimento ajudando, inclusive, pessoas
com deficiência auditiva.
“Sempre participei de competições na escola,
especialmente as que envolviam matemática e
química. O mundo que temos hoje é construído graças às pesquisas. Por isso, a pesquisa
científica mudou a minha visão e me abriu
muitas portas”, disse o jovem pesquisador.
Donin cursa duas graduações simultaneamente. Ele estuda Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amapá (Unifap) e também Engenharia Civil em uma faculdade particular, ambas em Macapá.

MINAS GERAIS

Rede Estadual de Educação Profissional
registra número recorde de matrículas

A política de investimentos na educação profissional empreendida pelo Governo de Minas
Gerais tem um papel fundamental na ampliação da inclusão socioprodutiva, na qualificação profissional, na melhoria da renda da população e, especialmente, na geração de oportunidades para a juventude. Nas rodas de conversa e encontros realizados com os estudantes desde o início desta gestão, diálogo que
vem pautando as ações da Secretaria de Estado de Educação, uma das demandas mais recorrentes foi a de aumentar a oferta de cursos
técnicos gratuitos na rede estadual. Hoje, esse
crescimento é uma realidade: em agosto deste
ano, foram registradas 44.300 matriculas nos
cursos técnicos oferecidos dentro das escolas

estaduais. Um número recorde no estado, que
dialoga diretamente com o Plano Nacional de
Educação (PNE), que prevê triplicar a oferta
nessa modalidade de ensino até 2024.
A Rede Estadual de Educação Profissional
(REDE) foi instituída pelo Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado de Educação
(SEE), com o objetivo de ampliar a oferta de
cursos técnicos em todos os 17 Territórios do
Estado, de acordo com a vocação de cada região, contribuindo para a profissionalização
dos jovens com vistas à participação como cidadão no mundo do trabalho e atendendo às
demandas das comunidades e dos arranjos
produtivos locais

PERNAMBUCO

Secretário Fred Amancio ministra palestra em
evento sobre Educação

Nesta segunda-feira (25), o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amancio, participou de um seminário promovido pela Lide –
Grupo de Líderes Empresariais Pernambuco,
realizado no auditório da MV Empresarial.
Com o tema “Educação no Brasil – desafios e
oportunidades”, o encontro teve o objetivo de
dar início ao Lide Educação, que pretende ser
um fórum de debate permanente sobre o
tema, além de ajudar na construção de um
ambiente que motive o diálogo entre a iniciativa privada, o poder público, a sociedade civil
e o terceiro setor.
“Discutir a educação tem a ver também com
economia, inovação, tecnologia, interagir com

todos esses aspectos, e não apenas cuidar de
crianças e jovens em sua instrução. E além de
abordarmos ensino superior, ensino técnico,
onde ainda estamos defasados em relação a
diversos outros países, talvez o nosso maior
desafio seja melhorar o desempenho na educação básica, pública e privada, que no fim das
contas tem a ver com os ensinos citados anteriormente. Nós temos muito a avançar, e precisamos mudar a dinâmica da educação. E esse
pode ser um espaço importante já que temos
tantas lideranças, empresários, reitores e tantos outros que podem contribuir com o desenvolvimento da nossa educação”, afirmou o secretário Fred Amancio.

PERNAMBUCO

Governo do Estado aumenta o valor do Bônus
de Desempenho Educacional

O Governo de Pernambuco ampliou novamente o valor do Bônus de Desempenho Educacional (BDE), que cresceu de R$ 15 milhões
para R$ 20 milhões. Em 2016 foram contempladas 502 escolas da rede estadual com o Bônus. Agora, 532 escolas receberão o BDE em
virtude do atingimento total ou parcial das
metas pactuadas ano passado. Também houve
crescimento das escolas que cumpriram a
meta de 100% do BDE. O número passou de
342 para 355 escolas estaduais.
“É mais uma iniciativa que mostra a prioridade
que damos à Educação, nesses quase três anos
do nosso Governo. Mesmo com toda a crise
financeira nacional, não deixamos de lado a
valorização do trabalho realizado por nossas
escolas”, disse o governador Paulo Câmara.

Nesse contexto, 21.599 servidores, entre professores e demais profissionais da Educação,
serão contemplados com o Bônus, que também superou em 42,7% (R$ 1.294) o valor integral do benefício pago aos profissionais em
relação ao ano passado (R$ 907). Os valores
serão incluídos na folha de pagamento do mês
de setembro.
Segundo o secretário Estadual de Educação,
Fred Amancio, "estamos reconhecendo os
avanços nos resultados de nossas escolas e da
Educação de Pernambuco, a partir do trabalho
de nossos professores e demais profissionais
da Educação”, disse.

BAHIA

Estudantes de Alagoinhas e de São Miguel das
Matas são premiados na Feira Nordestina de
Ciência e Tecnologia

Três projetos desenvolvidos por estudantes da
rede estadual de ensino no âmbito do projeto
Ciência na Escola, da Secretaria da Educação
do Estado, foram premiados na Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit), realizada entre os dias 19 e 23 de setembro, em
Recife (PE). A feira visa despertar nos estudantes o interesse pela produção e o saber científico, através do desenvolvimento de projetos
de pesquisas no cotidiano escolar.

Com o projeto “Da escola para o mundo”, orientado pela professora Maria de Lourdes Ramos, as estudantes Adrielle Bispo, Islaine Medeiros e Jeane Flávia Barreto, do curso técnico
de nível médio em Recursos Humanos do Colégio Estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado em Alagoinhas, conquistaram
o 3° lugar na categoria Ciências Sociais. Além
da medalha de bronze, elas também foram
contempladas com credenciais para a Mostra
de Ciências e Tecnologia da Escola do Açaí,
que será realizada de 27 de novembro a 1° de
dezembro, em Abaetetuba (PA).

BAHIA

Colégio em Irecê promove debates sobre arte,
cultura e diversidade

A comunidade escolar do Colégio Estadual
Luiz Viana Filho, em Irecê (a 478Km de Salvador), no Centro Norte do Estado, realizou,
nesta terça-feira (26), oficinas, palestras e rodas de conversas sobre arte, cultura e diversidade.
A atividade contou com a participação das famílias e da comunidade do entorno do colégio
e teve como objetivo preparar os estudantes
para a realização do projeto #GrafitaÊ, quando
irão fazer intervenções de grafite na escola
abordando temas que fazem parte do cotidiano das pessoas.

A diretora Marli Miranda fala sobre a importância da iniciativa. “Abrimos as portas do colégio para todos e a comunidade abraçou a
ideia. Tivemos estudantes realizando ensaio
fotográfico, rodas de conversas com temas sobre a linguagem do grafite, desigualdades sociais no Brasil de hoje e de sempre, bioma Caatinga no Território de Irecê e Intolerância religiosa, além de relatos de experiências de lideranças e o protagonismo juvenil. A partir
dessas conversas, vamos para o segundo momento que é dar um novo visual às paredes da
unidade por meio do projeto #GrafitaÊ”, destaca.

BAHIA

UNIVASF inscreve para cursos de especialização na modalidade a distância com 746 vagas
nos polos da Bahia

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), em parceria com a Secretaria
da Educação do Estado da Bahia, está com inscrições abertas, até esta quinta-feira (28), para
1.110 vagas de cursos de especialização (Lato
Sensu) em Gestão Pública Municipal, Docência
em Biologia, Desenvolvimento Infantil, Ensino
de Química e Biologia e Libras, todos na modalidade a distância, no âmbito do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Do total
de vagas, 746 são distribuídas nos polos de
apoio presencial da UNIVASF nos municípios
de Brumado, Capim Grosso, Ipirá, Ipupiara,

Irecê, Jacaraci, Juazeiro, Paulo Afonso, Seabra
e Serrinha.
Professores e profissionais da Educação estão
entre o público alvo do curso. Para se inscrever
no processo seletivo é preciso acessar o sistema da universidade e realizar o cadastro.
Os cursos têm como objetivo a qualificação de
pessoal de nível superior, visando à melhoria
da qualidade da Educação Básica e dos serviços públicos, especialmente no que concerne
à formação de quadros de profissionais para
atuação nas áreas de Educação e de Administração.

PARAÍBA

Ricardo participa do pré-embarque dos
selecionados no Gira Mundo Espanha

O governador Ricardo Coutinho participou,
nesta segunda-feira (25), no Palácio da Redenção, da solenidade de pré-embarque dos 25 estudantes da rede estadual de ensino selecionados no programa Gira Mundo Espanha. A ação
visa proporcionar aos alunos intercambistas o
desenvolvimento linguístico e a interação com
novas culturas e métodos de ensino. O Gira
Mundo representa um investimento de R$ 3,5
milhões. Deputados estaduais, auxiliares do Governo, representantes da embaixada e do consulado espanhol, além de outras autoridades, participaram do evento.
Na ocasião, o governador comentou que considera o Gira Mundo uma ousadia desta gestão,
diante do momento de crise nacional e afirmou
que pretende ampliar ainda mais este programa.

“Antigamente só quem fazia intercâmbio internacional eram os filhos dos ricos, mas nós entendemos que é preciso democratizar a educação e
proporcionar chances iguais para as pessoas diferentes social e economicamente”, observou Ricardo Coutinho.
O secretário da Educação, Aléssio Trindade, explicou que a seleção dos alunos foi realizada em
três etapas, de caráter classificatório e eliminatório e uma última etapa de caráter apenas eliminatório. “O Gira Mundo engloba todo um processo de melhoria na rede estadual de ensino.
Esses estudantes que vão para a Espanha passaram por etapas com provas classificatórias e alcançaram o objetivo, que é fazer este intercâmbio. Eles terão uma experiência única, que servirá
para toda a vida educacional e profissional de
cada um”, falou.

PARAÍBA

Professora da Escola Cidadã Integral de
Bayeux cria canal no Youtube para divulgar
trabalhos de matemática
O protagonismo juvenil, foco da formação dos
jovens nas Escolas Cidadãs Integrais, aliado ao
uso positivo das novas tecnologias, fez com
que surgisse o interesse dos alunos da 1ª e 2ª
séries do Ensino Médio em compartilhar o conhecimento adquirido na disciplina de matemática em um canal do Youtube.
Assim surgiu o Canal Math ECIT – BY, no qual
alunos da Escola Cidadã Integral Técnica de
Bayeux, das turmas de Mecânica e Design,
postam vídeos da disciplina de Matemática,
sob a orientação da professora Julyene Costa.
A docente conta que os alunos participaram
de uma Gincana da disciplina e os vídeos foram criados como parte das tarefas propostas

pela gincana. “Tivemos a participação de seis
turmas na gincana, e todas produziram vários
vídeos. Um campeonato interno foi realizado
em cada turma, onde foram escolhidos os melhores vídeos”, explicou a professora.
Para criar os vídeos, os alunos dividiram as tarefas de elaboração do roteiro, filmagem, figurino e edição. “Todos trabalharam juntos e até
alguns pais participaram. O desafio era criar
uma paródia original, ou seja, pensada e produzida por eles mesmos, acrescentando o máximo de conteúdos matemáticos possíveis”,
explicou Julyene Costa.

TOCANTINS

Educação, Cidadania e Justiça celebram continuidade da oferta de escolarização no sistema
prisional e socioeducativo tocantinense

As Secretarias de Estado da Educação, Juventude
e Esportes e da Cidadania e Justiça (Seciju) celebraram, nesta quarta-feira, 26, em Palmas,
acordo para continuidade da oferta de escolarização no sistema prisional e socioeducativo do
Tocantins. A assinatura do termo de cooperação
aconteceu durante a abertura do I Encontro de
Políticas de Reintegração e Alternativas Penais
do Tocantins, realizado no auditório da Defensoria Pública Estadual.
“Assinar esse termo reafirma, renova, retoma o
compromisso e a responsabilidade do Governo
do Estado com a sociedade tocantinense, de
continuar a trabalhar de forma integrada e articulada. Essa parceria entre Seduc e Cidadania e
Justiça tem como principal objetivo oferecer à
população privada de liberdade, condições de

cumprir sua pena, tendo a oportunidade de ser
ressocializado e poder voltar ao convívio social
com possibilidade de inserção no mundo do trabalho e dar continuidade a sua vida com dignidade”, enfatizou a gestora da Seduc, professora
Wanessa Zavarese Sechim.
A titular da Seciju, Gleydi Braga, ressaltou que a
parceria visa garantir direitos básicos às pessoas
privadas de liberdade. “No Tocantins, o acesso à
educação e ao trabalho são ofertados como políticas públicas para garantir a reintegração e a
inclusão dessas pessoas na sociedade. O governo entende a importância de conjugar essas
duas coisas, oferecendo educação e trabalho
para que tenhamos efetividade no cumprimento
da pena, que é punir pelo crime cometido, mas
ao mesmo tempo colaborar para a ressocialização por meio da educação e do trabalho”, frisou.

