
                                                            
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Educadores se reúnem no Classic Hall para o 

13º Seminário Nacional Escola? Presente 
Mais de 4.500 professores das Escolas de Re-

ferência em Ensino Médio, das Escolas Técni-

cas Estaduais e Escolas Regulares, além de re-

presentantes das 16 Gerências Regionais de 

Educação , estão participando do 13º Seminá-

rio Nacional “Escola? Presente”, que este ano 

trabalha o tema: Formação Docente para uma 

Educação Integral Humanística. O encontro é 

uma parceria com o Programa Integral de De-

senvolvimento Profissional – Progride. 

O Fórum tem como objetivo socializar práticas 

educativas capazes de ampliar as dimensões 

pedagógicas, social e ética, além de trabalhar 

na qualificação técnica pedagógica dos profis-

sionais, dando oportunidade de ser realizada 

uma reflexão de suas práticas pedagógicas. 

“Esse não é um evento que trata de educação 

em tempo integral, mas um evento que fala de 

educação integral. É um momento de dar 

oportunidade de encontros e trocas de expe-

riências. É uma ação mais que especial por ser 

um período que a nossa educação de Pernam-

buco vem avançando bastante, resultado do 

trabalho e envolvimento de todos e, principal-

mente, do que é realizado no chão da escola”, 

declara o secretário de Educação, Fred Aman-

cio. 
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Estudantes concluintes do Ensino Fundamen-
tal apresentam TCF na GRE Metropolitana 
Norte 

 
Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

e professores orientadores da Escola de Refe-

rência Brasilino José de Carvalho, apresenta-

ram o Trabalho de Conclusão do Fundamental 

(TCF). 

Cinquenta e seis estudantes participaram 

deste trabalho e apresentaram o resultado 

através de banners, maquete, práticas educa-

tivas e data show, bem como documento im-

presso dos diversos temas. O objetivo do TCF 

é estimular a iniciação científica a partir do en-

sino fundamental, contribuindo desta forma, 

na aprendizagem dos estudantes. Foram abor-

dados temas como homofobia, interferência 

da gravidez na adolescência no desenvolvi-

mento pessoal e escolar, preconceito de gê-

nero, a importância dos jogos no ensino da 

matemática, a importância da água na nossa 

vida e o desperdício de alimentos no ambiente 

escolar. 

Marilene Martins, técnica da Coordenação de 

Gerência de Desenvolvimento Educacional da 

GRE, julga que o TCF interfere diretamente na 

visão de mundo que os estudantes têm. “Os 

trabalhos são de uma riqueza muito grande. 

Vemos muito do cotidiano da escola em cada 

apresentação e também reflete um pouco do 

comportamento dos jovens no ambiente fami-

liar”, comentou. “A escola precisa fazer parte 

da educação familiar e a gente percebe nas 

apresentações que os jovens passam a ter ou-

tra visão a respeito de certas situações em que 

são inseridos”, finalizou. 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/523/20170919_083913.jpg


 

 

PERNAMBUCO 

 Estudantes da Rede participam da VI  
Olimpíada Criança Cidadã 

 
Foi dada a largada! Foi realizada nesta terça-

feira (26) a abertura da VI Olimpíada Criança 

Cidadã, quer irá reunir 21 escolas da Região 

Metropolitana e envolver cerca de 700 estu-

dantes da Rede Pública Estadual de Ensino. 

Também participam três Centros de Atendi-

mento Socioeducativo para adolescentes e jo-

vens em privação de liberdade do Estado 

(CASE) de Pernambuco: CASE Santa Luzia, vin-

culado à Escola Carlos Alberto Gonçalves de 

Almeida, CASE Frei Jaboatão, vinculado à Es-

cola Frei Jaboatão e o CASE Pacas, vinculado à 

Escola Professora Amélia Coelho. A solenidade 

de abertura foi realizada na Universidade Sal-

gado de Oliveira (Universo), localizada na Im-

biribeira. 

As quatro Gerências Regionais de Educação 

(GRE) da capital e a de Vitória de Santo Antão 

estão envolvidas na Olimpíada. Os estudantes 

participantes têm entre 14 e 17 anos e vão par-

ticipar das seguintes modalidades: futsal, vôlei, 

basquete, handebol, atletismo, queimado, xa-

drez, dominó e dama. 
 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/523/02.06.16_Abertura das Olimp%c3%adadas Crian%c3%a7a Cidad%c3%a3_Cred.Alyne Pinheiro (112).JPG


 

 

BAHIA 

Estudantes apresentam projetos científicos em 
feiras escolares em diferentes regiões da Ba-
hia 

 
Para estimular ainda mais a iniciação científica 

dos estudantes e dar visibilidade aos projetos 

desenvolvidos em sala de aula, no âmbito do 

Projeto Ciência na Escola, da Secretaria da 

Educação do Estado, as escolas estaduais es-

tão realizando as suas feiras de ciências. Além 

de expor as experiências científicas, os estu-

dantes também participam de palestras e ofi-

cinas. 

O Centro Estadual de Educação Profissional 

em Tecnologia da Informação e Comunicação 

(CEEP), localizado em Lauro de Freitas, promo-

veu a 4ª edição da Feira de Ciência e Tecnolo-

gia, durante esta quarta-feira (27). Os projetos 

foram apresentados em estandes montados 

na unidade de ensino, com visitação de estu-

dantes de outras escolas e da comunidade lo-

cal. 

A estudante Sarajane Macedo, 16, do curso 

técnico em Manutenção e Suporte em Infor-

mática apresentou o projeto de sua esquipe 

“Capitão financeiro”. Trata-se de um site sobre 

orientação de finanças pessoais e que pode ser 

acessado pelo link: capitaofinanceiro.wix-

site.com/capitaofinan. “O site apresenta algu-

mas dicas e testes práticos que podem mini-

mizar os problemas de economia e gastos ex-

cessivos feitos por adultos e jovens”, explica. 

  



 

 

SANTA CATARINA 

 

Estudantes de Santa Catarina apresentam 
projetos de lei no Parlamento Jovem Brasileiro 
2017 em Brasília 
 

 
Maria Luisa Schuller de Abreu e Ana Larissa Pa-

vesi, ambas de 16 anos e alunas da rede pú-

blica estadual de Santa Catarina, estão em Bra-

sília durante toda esta semana vivenciando a 

rotina parlamentar na Câmara dos Deputados. 

As jovens foram as selecionadas para o pro-

grama Parlamento Jovem Brasileiro 2017 e 

apresentam nesta quinta e sexta-feira, 28 e 29, 

os projetos de lei de própria autoria voltados 

à educação e à sustentabilidade. Ao todo são 

50 estudantes da rede pública do Brasil reuni-

dos e dividindo experiências. 

 

A estudante do curso técnico em agropecuária 

da EEM Valmir Omarques Nunes, Maria Luisa, 

apresentará o projeto que incentiva ao não 

uso de agrotóxicos e inseticidas bastante utili-

zados na região de Bom Retiro, onde mora. 

Para a jovem, o contato com jovens de outros 

estados é grandioso. “Todos os integrantes 

são muito acolhedores, o que está chamando 

a minha atenção. A programação é bem in-

tensa, mas de extremo aproveitamento pes-

soal e até profissional”, conta. 

 

Para Ana, da EEB Padre João Stolte, de Botu-

verá, protagonista do projeto que incentiva a 

criação de cursos e debates para adolescentes 

entre 13 e 17 anos, a experiência está sendo 

enriquecedora. “Com certeza é uma ótima 

oportunidade para que nós, como jovens ati-

vos, possamos transformar nosso próprio 

meio. Só tenho a agradecer. Está sendo mara-

vilhoso”, diz. 

 

 



 

 

 

PIAUÍ 

Projeto Jovem Solidário mobiliza alunos para 
doar de sangue 

 
Alunos da Unidade Escolar João Clímaco D'Al-

meida, em Teresina realizaram na manhã desta 

quarta-feira (27) uma visita ao Centro de He-

matologia do Piauí (HEMOPI). Na oportuni-

dade mais de 30 estudantes do 1º ano do En-

sino Médio doaram sangue. 

A ação faz parte do projeto Jovem Solidário, 

realizado na escola há quatro anos sob a coor-

denação da professora de Ensino Religioso, 

Fabíola Pinheiro.  

Segundo a coordenadora pedagógica da es-

cola, Rosana de Sousa, a cada três meses um 

grupo de alunos é convidado a participar do 

projeto e doar sangue. "Os alunos são mobili-

zados, os pais enviam a autorização e dessa 

forma a escola contribui tanto com a formação 

cidadã desses estudantes, como com a vida de 

pessoas que recorrem ao HEMOPI. É uma ati-

vidade importante, pois inspira a solidariedade 

e conscientiza os jovens sobre a importância 

da doação de sangue", afirmou a coordena-

dora. 

  



 

 

 

PIAUÍ 

Estudantes piauienses tomam posse no 
Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2017 

 

 
A Câmara dos Deputados abriu as portas e re-

cebeu nesta quarta-feira (27) os estudantes es-

colhidos para representarem seus estados no 

Parlamento Jovem Brasileiro (PJB). Represen-

tando o Piauí as estudantes Larissa Santos e 

Miriã Pereira, do 3º e 2º ano do Ensino Médio, 

respectivamente, da Unidade Escolar Letícia 

Santos, sediada no município de Anísio de 

Abreu, participaram da solenidade de Diplo-

mação e Posse das Deputadas Jovens do Es-

tado do Piauí na Câmara Federal Plenário Ulis-

ses Guimarães. 

Na 14ª edição do PJB, a Secretaria de Estado 

de Educação (Seduc) realizou a análise de 38 

projetos, sendo que a U.E. Letícia Macedo en-

viou dez projetos para serem analisados. Pela 

primeira vez duas alunas da mesma unidade 

de tiveram seus projetos escolhidos para con-

viver durante uma semana com a rotina dos 

parlamentares em Brasília. 

A aluna Larissa dos Santos Almeida, foi seleci-

onada com o projeto que exige a titulação mí-

nima de doutorado para assumir cargos minis-

teriais, sendo a análise de títulos determinante 

para assumir ministérios.  

  



 

 

PIAUÍ 

 

Seduc mobiliza GREs para aplicação da Prova 
Brasil 

 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 

por meio da Unidade de Gestão e Inspeção Es-

colar (Ugie), realizou nesta terça-feira (26), nos 

estúdios do Canal Educação, uma videoconfe-

rência com as Gerências Regionais de Educa-

ção (GREs) para passar uma proposta de pro-

gramação da Semana Presente, ação do Pacto 

pela Aprendizagem que visa mobilizar toda a 

comunidade para garantir a presença dos alu-

nos na Prova Brasil. 

De acordo com Ana Rejane, diretora da Ugie, 

é muito importante que todos os alunos da 

rede estejam presentes à aplicação da Prova 

Brasil, tendo em vista que o não compareci-

mento de 80% de uma turma anula os resulta-

dos da Prova, prejudicando a nota do Índice 

de Desenvolvimento Básico da Educação 

(Ideb). 

"Estamos com uma proposta de agenda para 

as GREs, em que cada escola, de 16 a 21 de 

outubro, vai fazer uma campanha de mobiliza-

ção da comunidade com o foco principal na 

Prova Brasil", disse Ana Rejane. 

Segundo Maria do Carmo Pires, gerente de 

Gestão, "o objetivo dessa ação é reforçar a im-

portância de todos estarem envolvidos e mo-

tivando nossos alunos para garantir uma pre-

sença de 100% na Prova Brasil". 



 

 

TOCANTINS 

 

Caravana da Juventude encerra atividades do 
Setembro Amarelo na comunidade indígena 
em Sandolândia 

 
Nesta quinta-feira, 28, a aldeia Barreira Branca, 

da etnia Javaé, localizada em Sandolândia, Sul 

do Estado, recebeu a Caravana da Juventude 

da Secretaria de Estado da Educação, Juven-

tude e Esportes (Seduc). Os assuntos desen-

volvidos durante o evento foram doenças se-

xualmente transmissíveis (DST), transtornos 

mentais, depressão, alcoolismo e o suicídio, 

que é o tema da campanha Setembro Ama-

relo. 

O mês de setembro foi escolhido pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) para trabalhar 

políticas públicas de prevenção ao suicídio, 

pois este é um problema que tem sido recor-

rente nas comunidades indígenas. No Tocan-

tins, a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do 

Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sa-

nitário Especial Indígena (Dsei), reforçou as 

ações preventivas que já são realizadas du-

rante todo o ano nas aldeias. 

Nesta etapa da Caravana, a Seduc, por meio da 

Superintendência da Juventude, estabeleceu 

parcerias com o 22º Batalhão de Infantaria do 

Exército Brasileiro e com a Prefeitura de San-

dolândia para a realização das ações. Durante 

a abertura do evento, participaram cerca de 

150 representantes indígenas, além das equi-

pes que desenvolvem os trabalhos da Cara-

vana da Juventude com as famílias. 



 

 

 

 


