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Experiência no Pará ajuda a construir “trilha
dourada” de estudantes
A atividade extra que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Marta da Conceição, localizada na ilha de Cotijuba, em Belém, promoveu
neste fim de semana, seria mais uma dessas
aulas de reforço chamada de “aulão”, mas o
que ocorreu neste sábado, 30 de setembro,
teve um sentido maior que o simples reforço
para a prova do Enem. Afinal, na cabeça de
muitos daqueles alunos, a vontade de fazer
uma boa prova contempla um objetivo mais
amplo: o caminho para um plano de vida.
“Trilha dourada”. Esse é o significado, em tupi
guarani, do nome da ilha de Cotijuba, marcada
pela história de uma penitenciária, cujas ruínas
dominam a paisagem da entrada da vila, distante de Belém cerca de uma hora de barco. E
esse nome indígena parece ser a mais apropriada tradução do que motivou os alunos a irem

à escola assistir às aulas de Biologia, História,
Matemática e Física.
O sonho da maioria dos jovens, que neste ano
concluem o Ensino Médio, é a universidade.
Não só isso: querem escapar de realidades sociais que se refletem nos resultados da educação pública. Por exemplo, a gravidez indesejada ou precoce, que inevitavelmente tira muitos jovens da sala de aula.
A iniciativa da Unidade Seduc na Escola (USE)
12, de promover aulas de reforço no sábado,
foi uma novidade motivadora. E foi só a primeira de uma série - prometeu tanto a diretora
da escola, Lorena Pinheiro Magalhães, quanto
a gestora da USE 12, Aline do Socorro Cruz.
Elas agradeceram a presença dos alunos.

PIAUÍ

Pronatec: Mais de cem alunos concluem
cursos no sul do Piauí

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
por meio da Unidade de Educação Técnica e
Profissional (Uetep) realizou neste final de semana as formaturas dos alunos dos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Trabalho e Emprego (Pronatec) de três municípios
da região sul do Estado. Ao todo, mais de cem
novos profissionais foram capacitados por
meio do ensino profissionalizante e estão aptos ao mercado de trabalho.
Na cidade de Canto do Buriti, 20 novos profissionais concluíram os cursos de Informática e
Administração, a solenidade de formatura
aconteceu no último dia 28. No município
também são ofertados, na modalidade Ensino
Médio integrado, os cursos de Meio ambiente
e Rede de computadores, e Agente Comunitário de Saúde.

Em Inhuma 50 formandos dos cursos de Reabilitação em Dependentes Químicos e Administração receberam seus certificados em solenidade que aconteceu no último dia 29. Além
desses cursos, são ofertados, por meio do Ensino Médio Integrado, presencial e EAD, os
cursos de Informática e Administração.
Em Simplício Mendes, no último dia 30, participaram da solenidade de conclusão de curso,
50 estudantes de duas turmas, uma do curso
de Informática e outra de Administração. No
município também são ofertados, por meio do
Ensino Médio integrado, Mediotec (presencial
e EAD), os cursos de Zootecnia, Agroecologia,
Agropecuária, Cuidador de Idosos, Agricultura,
Vigilância em Saúde, Manutenção e Suporte
em Informática.

PIAUÍ

Secretaria mobiliza escolas para Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
A Secretaria de Estado da Educação do Piauí
(Seduc) está mobilizando as escolas de ensino
fundamental de todo Estado para a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). A Conferência trabalhará a
temática Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das
Águas, levando à Brasília 370 adolescentes dos
estados participantes.
O processo da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente envolve quatro
etapas em nível local, estadual e nacional. A
primeira é a realização das Oficinas de Conferência, momento preparatório das Conferências nas Escolas e de formação dos responsáveis pela condução das atividades.
A Conferência na Escola é a etapa seguinte em
que estudantes, professores e demais interessados reúnem-se para dialogar sobre como
transformar sua escola em um espaço educador sustentável, constituindo-se, assim, em um
lócus privilegiado para aprofundar o debate
sobre o tema da Conferência em nível local. As
Conferências nas Escolas deverão ser realizadas até dia 27 de novembro de 2017, além
disso, também deverá ser registrada no sistema e eleger delegados e suplentes para participar da etapa estadual.
A Conferência Estadual é o momento de sistematização dos Projetos de Ação elaborados
nas escolas encaminhados à Comissão Organizadora Estadual (COE), que juntamente com

o Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ) selecionarão os projetos e delegados que participarão da etapa nacional, garantindo assim o
princípio "Jovem escolhe Jovem". A Conferência Estadual acontece nos dias 19 e 20 de dezembro.
A IV Conferência Nacional Infantojuvenil será
realizada em Brasília-DF, no período de 13 a 18
de março de 2018 e contará com a participação de cerca de delegados(as) de 11 a 14 anos,
provenientes de todas as Unidades Federativas.

MATO GROSSO DO SUL

Escola Orcírio Thiago de Oliveira comemora
50 anos

Para a Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira é dia de festa! A unidade escolar da Vila
Progresso, Campo Grande, comemora os 50
anos de inauguração de uma escola que nasceu do sonho de Dona Flavina Maria da Silva,
que em 1959 começou a ministrar aulas para
crianças carentes da região embaixo de uma
árvore. Até que, em 1967, o governador Pedro
Pedrossian inaugurou a E.E. Vila Progresso
que, em 1970, ganhou o nome de Orcírio Thiago, uma homenagem ao homem que implantou a primeira indústria frigorífica do Estado,
pai do ex-senador Ruben Figueiró de Oliveira.
Hoje, a escola conta com 870 estudantes, matriculados no ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), mui-

tos deles verdadeiros “apaixonados” pela escola. “É uma das melhores escolas que já estudei, com professores super atenciosos, que estão sempre dispostos a nos ouvir e ensinar.
Esta é uma escola que está disposta a ensinar
e a educar, destaca o estudante Alexandre, do
9º ano do ensino fundamental. “Essa escola é
um sonho, tenho professores dedicados, que
me fizeram acreditar nos nossos objetivos, estudo aqui desde que sou pequena, faltam palavras para explicar os muitos momentos que
vivi aqui, lugar onde estão os melhores alunos,
melhores professores e a melhor direção”,
completou a colega Lauani.
Para comemorar os 50 anos, a escola preparou
diferentes apresentações culturais, nos três
turnos.

AMAPÁ

Projeto de performances artísticas em escola
do Amapá ganha prêmio nacional

O projeto “Experimentações em Arte: a performance como meio de investigações das identidades para além do corpo”, desenvolvido
pela professora de artes Marília Navegante
com os alunos do 2º e 3º ano da Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, foi vencedor do 18º Prêmio Arte na Escola Cidadã, categoria Ensino Médio, realizado pelo Instituto
Arte na Escola. O trabalho é o único premiado
da Região Norte.
O prêmio Arte na Escola Cidadã, realizado pelo
Instituto Arte na Escola, busca identificar, reconhecer e divulgar projetos modelares na área
de Artes em sala de aula. É dividido em cinco
categorias: educação infantil, fundamental 1,
fundamental 2, ensino médio e educação de
jovens e adultos (EJA). No total, oito escolas
foram reconhecidas.

A professora Marília Navegante explica que o
seu projeto surgiu em 2015, com intuito de incentivar a formação de uma consciência crítica
nos alunos com os problemas de preconceito
e discriminação na escola. A instituição é localizada próximo ao Quilombo do Curiaú, e faz
parte de uma comunidade bem diversa, que
abriga pessoas de diferentes religiões, etnias,
situação econômica e identidades.
“Diante dessa pluralidade cultural e notando o
comportamento do dia a dia dos alunos, aparecia essa diferença de identidade e as problemáticas de preconceito e discriminação. Então
desenvolvi algumas ações, após notar que eles
queriam falar sobre isso, para trabalhar as
questões de gênero, sexualidade, raça e etnia
na escola”, relata Navegante.

TOCANTINS

Secretaria discute com Regionais de Educação
orientações para o final do semestre letivo

A equipe gestora da Secretaria de Estado da
Educação, Juventude e Esportes se reuniu com
os 13 diretores Regionais de Educação para
discutir as demandas das unidades escolares,
além de repassar as orientações pedagógicas
para o final do semestre letivo de 2017. Na
pauta da reunião, que se estende até quartafeira, 4, está a inserção do Simulado da Prova
Brasil nas escolas estaduais, o novo Regimento
Escolar, além da apresentação das propostas
do Calendário Letivo e Estrutura Curricular
para 2018.
“Nestes dois dias, vamos tratar do encerramento do ano letivo e começar a preparar,
com as regionais, o início do ano letivo de
2018. Juntos, tomaremos importantes decisões para a educação tocantinense. O sucesso
que almejamos para a aprendizagem dos nossos alunos depende muito desse trabalho de

articulação, ouvindo as proposições e contribuições das Diretorias Regionais de Educação
(DREs)”, ressaltou a titular da Seduc, professora Wanessa Zavarese Sechim.
O diretor da DRE de Tocantinópolis, Dorismar
Carvalho, enfatizou que o processo de aproximação entre a gestão da Seduc, DREs e unidades escolares, tem contribuído para a efetivação das políticas públicas para a educação no
Tocantins. “É inegável que essa proximidade
entre os envolvidos no processo educacional
tem sido fundamental para a implementação
do modelo proposto para a rede estadual de
ensino. Para as Regionais e escolas, poder participar ativamente das decisões da Pasta, ter
abertura para tratar das demandas e apresentar sugestões das boas experiências tem sido
fundamental para chegar ao sucesso da aprendizagem dos estudantes”, frisou.

TOCANTINS

Estudantes comentam chegada de material
preparatório para o Enem

Alunos do Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura de Palmeirópolis receberam o material com atividades alusivas ao
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O
material faz parte da campanha #ToNoEnem,
da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), que conta ainda com
plataformas digitais, videoaulas e aulões preparatórios em todos os sábados até vésperas
do Exame.
Os estudantes se mostraram satisfeitos com o
material recebido, que conta com um caderno
contendo questões que caíram no Enem do
ano passado, e outro caderno de redação. Segundo Pedro Henrique Vinhal Barros Paula,
aluno da 3ª série do ensino médio, o material

irá contribuir para que ele se prepare adequadamente para a prova, que é a porta de entrada para as universidades brasileiras.
“A iniciativa é uma excelente oportunidade
que vai contribuir muito com o nosso preparo
para as provas do Enem. O material é de excelente qualidade e nos dá a oportunidade de
termos êxito no Exame”, disse o aluno.
Pedro ainda ressaltou que o material recebido
corresponde às expectativas, pois contém material específico para o exame. “O material é
autoexplicativo, é como se estivéssemos em
um cursinho aprendendo e praticando os conteúdos que possivelmente serão cobrados no
Enem”, destacou.

BAHIA

Estudantes de Alagoinhas conquistam 1º lugar
em feira científica no Maranhão

As estudantes Erica Almeida, 19 e Rebeca Silveira, 18, que fazem o curso técnico em Segurança do Trabalho no Colégio Estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado em
Alagoinhas, foram premiadas no Movimento
Científico Norte Nordeste (MOCINN), que
acorreu de 26 a 30 de setembro, no Maranhão.
Elas conquistaram o primeiro lugar na categoria “Meio ambiente e gestão” com o projeto
“SAB – O caminho para combater o descarte
indevido do lixo e os problemas ocasionados
à comunidade alagoinhense”, e receberam
medalhas de ouro, troféu e credenciais para
participação na Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia (Febrace), que acontecerá em São
Paulo, em 2018.

Erica Almeida, que foi acompanhada de sua
professora e orientadora Maria de Lourdes Ramos, conta que soube do resultado momentos
antes de embarcar para Salvador, pois não
pôde ficar até o final do evento. “O MOCINN
foi uma grande oportunidade de compartilhamento de ideias. Conheci culturas de outros
países, como o México, e fiz amizades com estudantes de outros estados. Quando recebi a
notícia por mensagem, dentro do avião, eu
quase passei mal de tanta emoção. Estou com
o sentimento de dever cumprido”, revela.
A sua colega Rebeca Silveira, que não viajou
para o Maranhão, soube da novidade momentos depois e, também, comemorou a conquista.

PARAÍBA

Gira Mundo: Estudantes embarcam para
intercâmbio na Espanha

Os 25 estudantes selecionados para Programa
Gira Mundo embarcaram para a Espanha. A
solenidade de embarque aconteceu na Escola
Técnica Estadual de João Pessoa, onde foram
realizadas orientações quanto ao embarque e
aconteceu a despedida dos familiares ao
grupo de estudantes. O evento contou com a
presença do secretário executivo de Administração e Logística da Educação, Arthur Viana, e
do coordenador do programa Gira Mundo, Tulhio Serrano.

O programa Gira Mundo visa proporcionar aos
alunos matriculados na segunda série do Ensino Médio o desenvolvimento linguístico e a
interação com novas culturas e métodos de
ensino.
Ao regressarem, os alunos serão multiplicadores do Programa Gira Mundo em suas regiões
e desenvolverão ações voltadas ao aprimoramento da educação no estado da Paraíba. O
projeto objetiva motivar alunos e professores
da rede pública estadual na busca de melhor
formação e desempenho na escola.

