
                                                            
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consed, Instituto Unibanco e Folha promovem 

evento internacional para discutir Gestão Escolar

 

Consed, Instituto Unibanco e Folha de S.Paulo 

promovem até esta quinta-feira (28), o Semi-

nário Internacional Caminhos para a qualidade 

da educação pública: Desenvolvimento Profis-

sional de Gestores. O intuito é debater a im-

portância de uma política de formação e o de-

senho de progressão de carreira de gestores 

escolares, em linha com as necessidades do 

mundo contemporâneo. 

Nesta quarta-feira (27), o evento foi aberto ofi-

cialmente pelo presidente do Consed e secre-

tário estadual da Educação no Ceará, Idilvan 

Alencar, e pelo conselheiro do Instituto Uni-

banco, Pedro Malan. Estavam presentes espe-

cialistas, pesquisadores e gestores nacionais e 

internacionais envolvidos na elaboração e/ou 

implementação de programas e políticas de 

desenvolvimento profissional e de estratégias 

formativas voltadas para a gestão da educa-

ção. 

As questões norteadoras do debate entre os 

palestrantes são as competências de gestão e 

os referenciais desejáveis para a atuação dos 

gestores educacionais; as estratégias, aborda-

gens e didáticas mais adequadas à cognição 

de adultos em contexto profissional; de que 

forma é possível desenvolver competências 

sistêmicas que mobilizem e conectem todos 

os atores das redes de ensino em um processo 

de gestão articulado, que trabalha em prol da 

equidade e das altas expectativas. 

Do Consed, também participou da programa-

ção do primeiro dia a secretária de Educação 

de Minas Gerais, Macaé Evaristo. 
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Fotos do Dia 

#SeminárioGestão   

  



 

 

BRASÍLIA 

Secretários participam de Seminário 
Internacional sobre Anos Finais do Fundamental 

 
 
Os desafios dos anos finais do ensino funda-

mental são inúmeros. Para debater o que as 

escolas podem fazer para engajar e envolver 

os adolescentes, acontece até esta quinta-feira 

(27), em Brasília, o Seminário Internacional De-

safios e Oportunidades para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental no Brasil. O encontro 

também trabalha as políticas públicas que po-

dem suavizar a transição dos anos finais do en-

sino fundamental para o ensino médio e como 

os sistemas educacionais podem garan-tir 

uma aprendizagem equitativa.  

 

O seminário é promovido pelo MEC em parce-

ria com o Banco Mundial, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) e o Instituto 

Inspirare. Do Consed, participam os secretá-

rios estaduais de Educação Cláudia Santa Rosa 

(RN), Fred Amancio (PE), Wanessa Sechim (TO) 

e Raquel Teixeira (GO). 

  



 

 

 

 

 

Fotos do Dia  
#SeminárioFundamental   



 

 

AMAPÁ 

Estudantes emocionam público em show alu-
sivo ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência 

 
Os estudantes da Escola Estadual Professor 

Gabriel Almeida Café fizeram uma grande 

apresentação com manifestações artísticas 

nesta terça-feira, 26. O espetáculo comemorou 

o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Defici-

ência, comemorado no dia 21 de setembro. Os 

alunos falaram da importância do respeito, da 

igualdade, inclusão e da acessibilidade por 

meio de peças teatrais, apresentações musi-

cais e de linguagens sem falas, com interpre-

tação de libras. 

Um dos trabalhos chamou a atenção do pú-

blico: a peça teatral “Todos pela Inclusão”, es-

crita pelo aluno do 1º ano do ensino médio, 

Lucas Mateus Barros, de 18 anos. O jovem ca-

rismático e sempre com um sorriso no rosto 

possui paralisia cerebral de cinética. A paralisia 

cerebral provoca um grupo de desordens do 

desenvolvimento do movimento e da postura, 

causando limitações nas atividades. As desor-

dens motoras são geralmente acompanhadas 

por alterações na sensação, percepção, cogni-

ção, comunicação e comportamento. 

Nem mesmo as limitações impedem Barros de 

viver com entusiasmo.  O estudante criou a 

peça teatral buscando sensibilizar a população 

quanto às necessidades da pessoa com defici-

ência. A apresentação conta com oito cenas e 

com a participação de vinte atores que ence-

nam as dificuldades do cotidiano enfrentadas 

na locomoção, comunicação, e com a falta de 

solidariedade das pessoas, culminando com a 

importância dos movimentos que buscam di-

reitos por essa causa. 



 

 

AMAPÁ 

 Governo trabalha para garantir políticas  
públicas nas escolas quilombolas 

 
O fortalecimento de políticas públicas nas es-

colas quilombolas no Estado foi amplamente 

debatido durante o II Encontro de Gestores 

Quilombolas: estrutura pedagógica, desempe-

nho escolar e mobilidade social e econômica, 

iniciado nesta quarta-feira, 27. O evento pro-

movido pelo Governo do Amapá acontece até 

29 de setembro, na capital. 

 

O encontro é uma oportunidade dos gestores 

escolares quilombolas, das redes estadual e 

municipal de ensino, compartilharem informa-

ções e contribuírem na construção de políticas 

públicas que respeitem a diversidade étnico-

racial, o contexto educacional, cultural, social e 

econômico dessas comunidades. A ideia é pro-

mover um debate sobre a estruturação das es-

colas quilombolas sob a dimensão administra-

tiva, pedagógica e física, buscando atender as 

metas e estratégias coexistentes no Plano Es-

tadual de Educação do Amapá. 

 

O governo visa organizar as escolas quilombo-

las estaduais em rede a partir de um estatuto 

específico e regionalizado, com proposta cur-

ricular pedagógica; ofertando oficinas práticas 

para que os professores possam se aperfeiçoar 

na construção de materiais pedagógicos que 

atendam a diversidade populacional afrodes-

cendente do Estado do Amapá. 



 

 

SANTA CATARINA 

 Secretaria participa de reunião na Comissão 
de Educação da Alesc 

  

A secretária adjunta da Educação, Elza Marina 

Moretto, diretores e equipe técnica da SED 

partiparam de reunião de trabalho da Comis-

são de Educação da Alesc, a convite da depu-

tada Luciane Carminatti. Em pauta o novo mo-

delo de avaliação e registro de notas on-line 

desenvolvido pela Secretaria de Educação. 

“Fomos convidados para participar desta dis-

cussão e viemos sanar as dúvidas tanto dos 

deputados como dos profissionais da educa-

ção sobre esses assuntos tão relevantes e que 

trabalham uma nova concepção e avaliação, 

mas sempre seguindo o que diz a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e, 

neste caso, a resolução 83 do Conselho Esta-

dual de Educação”, explica a secretária Elza. 

Este ano a Secretaria de Estado da Educação 

implantou um novo modelo de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Entre as mu-

danças estão: a recuperação passa a ser para-

lela e em qualquer tempo durante o ano letivo 

e não mais apenas no final do ano, ou seja, o 

exame final foi abolido; a escola oferecerá no-

vas oportunidades de aprendizagem, sucedi-

das de avaliação, quando verificado o rendi-

mento insuficiente por parte do aluno; e a 

aprovação se dará a partir da média anual 

igual ou superior a 6,0 em todas as disciplinas. 

  



 

 

BAHIA 

Líderes de classe participam de encontro 
territorial em Itaberaba 

 
Os estudantes eleitos líderes de classe nas es-

colas estaduais estão participando de Encon-

tros Territoriais promovidos pela Secretaria da 

Educação do Estado. A atividade tem como 

objetivo ampliar as discussões sobre formas 

de liderança, proporcionar trocas de experiên-

cias entre os estudantes e o desenvolvimento 

de projetos e ações que influenciem na cons-

trução de uma cultura de participação e de 

atuação nas unidades escolares. 

Em Itaberaba (a 264 Km de Salvador), no Cen-

tro Norte do Estado, cerca de 50 Líderes de 

Classe, de 24 escolas, de 14 municípios, per-

tencentes ao Núcleo Territorial de Educação 

(NTE 14), estão reunidos, nesta quarta-feira 

(27), no Hotel Flor da Chapada, no município 

sede do núcleo, no III Encontro Territorial de 

Líderes de Classe, para discutir, por meio de 

palestras, oficinas e dinâmicas de grupo, sobre 

a importância de ser líder de classe e qual é a 

escola que querem para o futuro. 

Com o tema “Juventudes que transformam: re-

sistência e ancestralidade”, a ação visa o pro-

tagonismo estudantil e a ampliação de deba-

tes sobre questões relacionadas à melhoria da 

qualidade da Educação, segundo reforça a téc-

nica do NTE 14 e que acompanha a ação, No-

gma de Brito. “A nossa proposta aqui é empo-

derar os líderes de classe para serem mais atu-

antes nas suas escolas e na sociedade. É dar 

suporte para que eles, de fato, assumam seu 

lugar de responsabilidade e incentivar o senti-

mento de pertencimento”, explica. 

  



  
 

 

BAHIA 

Estudantes de Juazeiro produzem audiovisual 
e chamam a atenção para a degradação do 
Rio São Francisco 

 
S.O.S Velho Chico. Este é o nome do curta-me-

tragem produzido pelos estudantes do curso 

técnico em Recursos Humanos do Centro Es-

tadual de Educação Profissional em Gestão e 

Negócios do Leste Baiano, localizado em Jua-

zeiro (508 km de Salvador), para chamar a 

atenção sobre a degradação do Rio São Fran-

cisco. Conhecido como Velho Chico, o rio São 

Francisco é um dos mais importantes cursos 

d'água do Brasil e da América do Sul, passando 

por cinco estados e 521 municípios. No curta, 

de cinco minutos, os estudantes contam um 

pouco sobre a história do Velho Chico, mos-

tram como ele faz parte da vida dos ribeirinhos 

e revelam como o rio está ameaçado por di-

versos fatores, a exemplo da derrubada das 

matas ciliares, do assoreamento e da poluição 

das águas pelo despejo de lixo, esgoto e ou-

tros sedimentos. 

 

O audiovisual foi desenvolvido para a partici-

pação da equipe, formada por 13 estudantes, 

na seletiva escolar do projeto Produção de Ví-

deos Estudantis (PROVE), realizado pela Secre-

taria da Educação do Estado. O curta com du-

ração de cinco minutos foi filmado com celular 

e câmera digital e levou um mês para ser fina-

lizado. Os estudantes se dividiram entre dife-

rentes funções como produção, roteiro, dire-

ção, filmagem e edição. 

 

 



 

 

TOCANTINS 

Agência de Saneamento realiza sétima edição 
do Educa Sanear 

 
Nesta quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, a 

Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) 

realiza a 7ª edição do Educa Sanear em Cente-

nário, distante 320 km de Palmas. Resultado 

de convênio com o governo federal, programa 

já beneficiou milhares de tocantinenses de 

norte a sul do Estado. 

O Educa Sanear desenvolve ações de educa-

ção voltadas ao saneamento ambiental, com 

proposta de mobilização das lideranças e da 

comunidade, nos municípios tocantinenses 

onde há atuação da autarquia. 

Às 14 horas desta quarta-feira, a programação 

inicia com atividades lúdicas, apresentação de 

concurso de redação e poesia, cinema educa-

tivo para alunos dos cinco aos 14 anos na Es-

cola Municipal Gustavo Costa. Simultanea-

mente, serão realizadas duas oficinas pela 

equipe de educação ambiental do Instituto 

Natureza do Tocantins (Naturatins), parceiro 

do programa. 

  



 

 


