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Secretários brasileiros conhecem o sistema
educacional norte-americano
A convite do governo americano, os secretários estaduais de educação Aléssio Trindade
(PB), Claudia Santa Rosa (RN), Júlio Gregório
Filho (DF) e Eduardo Deschamps (SC) participam de missão nos Estados Unidos para conhecer a fundo o sistema educacional norteamericano, modelos diferenciados de educação, como escola regular, magnet schools,
charter schools, voc-tech schools, flexibilização do currículo e formação/treinamento em
serviço de professores.

Eles fazem parte de uma comitiva formada
ainda pelo diretor de Programa da Secretaria
Executiva do Mec, Ricardo Coelho, pela presidente do Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação, Ester Carvalho, pelo Secretário de
Educação Básica do Mec, Rossieli Soares, pelo
diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi. O retorno está marcado para
este domingo (8).

CEARÁ

Governador de Minas vai ao Ceará
conhecer experiência educacional
bem-sucedida do Estado
O presidente do Consed e secretário de Educação do Ceará, Idilvan Alencar, ao lado do governador de seu estado, Camilo Santana, cumpriu agenda conjunta com o governador mineiro, Fernando Pimentel, e a secretária de
Educação Macaé Evaristo. Eles visitaram na
tarde desta sexta-feira (06), a Escola Estadual
de Educação Profissional Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza (CE). Pimentel está no Ceará para conhecer a experiência educacional bem-sucedida
do Estado.
A EEEP visitada integra a rede de 189 escolas
que funcionam em Tempo Integral, com uma
matrícula de 65,5 mil alunos. Desse número, 72
são de Ensino Médio e 117 são Escolas Profissionalizantes. As Escolas de Ensino Médio trabalham com uma jornada de nove horas, garantindo três refeições diárias. O currículo é
composto por 30 horas semanais de disciplinas da base comum a todos e 15 horas na

parte flexível, sendo que 10 são escolhidas pelos alunos.
A oferta de uma EEEP abrange o Ensino Médio
integrado à Educação Profissional, com duração de três anos, com funcionamento diário,
das 7h às 17h. Dessa forma, os alunos aprendem uma profissão ao mesmo tempo em que
fazem os três últimos anos da educação básica. São 53 opções de cursos.
Ao longo de sua gestão, o governo estadual
do Ceará vem implementando políticas voltadas à melhoria das condições de ensino e
aprendizagem. As conquistas vão desde a alfabetização de crianças ao ingresso de jovens
no mundo do trabalho e no ensino superior.
As ações são desenvolvidas por meio da Secretaria da Educação (Seduc), que conta com
com 716 escolas e 450 mil alunos. A Pasta é
responsável pela oferta do Ensino Médio, que
reúne 389 mil estudantes.

BAHIA

Estudantes apresentam experimentações
científicas nas etapas escolares da FECIBA

As unidades escolares da capital e do interior
do Estado estão promovendo as feiras e mostras de Ciência, que servem como etapa seletiva para a Feira de Ciência, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), promovida pela Secretaria da Educação do Estado.
Durante a etapa escolar, os estudantes apresentam projetos de iniciação científica, que foram desenvolvidos em sala de aula, e visam
buscar soluções para problemas existentes na
sociedade.
No Colégio Estadual David Mendes Pereira, localizado em Salvador, os estudantes apresentam, nesta sexta-feira (6), as experimentações
científicas durante todo o dia, na segunda edição do evento, que tem como tema “Ciência
para o desenvolvimento sustentável”.

O estudante Ângelo Fernandes da Cunha, 17,
do 3° ano, está apresentando o projeto “Cortador de isopor”, desenvolvido em equipe. “O
cortador foi criado utilizando um cano e um
cabo de aço que é aquecido através de uma
bateria. Com ele, podemos cortar de forma
mais eficiente e fazer diversos tipos de desenhos no isopor”, explica.
Emilly Leal Silva, 19, 3° ano, está expondo alternativas caseiras de pesticidas e inseticidas
naturais. “Apresentamos para as pessoas pesticidas e inseticidas feitos à base de cebola,
fumo, cravo e álcool e que podem ser usados
sem agredir o meio ambiente”, afirma.

BAHIA

Estudante representará a Bahia e tomará
posse como jovem senador em Brasília

O estudante Rafael Ramon Santos Sena da
Silva, 16, que cursa o 3º ano no Colégio Estadual Edgar Silva, no município de Andaraí (432
km da capital), irá representar a Bahia no projeto Jovem Senador 2017, em Brasília. Ele está
entre os 27 alunos selecionados no 10º Concurso de Redação do Senado Federal, que teve
como tema “Brasil plural: para falar de intolerância”. Os estudantes, um de cada estado do
país, irão viajar para Brasília para atuar, de 27
de novembro a 2 de dezembro, como jovens
senadores e participar de uma formação.
Rafael Ramon foi selecionado através de sua
redação “Abaporu: deglutição da brasilidade”.
“Meu texto destaca todos os aspectos da intolerância no Brasil, desde o machismo, LGBT fobia até o racismo. Além disso, abordo sobre a
colonização intransigente do nosso território”,
afirma o estudante.

O jovem senador já está na expectativa para a
viagem ao Distrito Federal. “Esta é uma oportunidade muito importante, porque mostra a
participação política dos jovens e nos faz interagir com todos os estados do país. Esta experiência vai ajudar muito no desenvolvimento
da minha cidadania e do meu ponto de vista
enquanto cidadão”, diz, entusiasmado.
A edição do Jovem Senador deste ano mobilizou mais de 323.755 mil alunos matriculados
no Ensino Médio de escolas públicas estaduais
em todo o país, quando foram apresentadas
153.955 redações. A cerimônia de posse ocorrerá no dia 28 de novembro no Plenário do Senado Federal. A legislatura tem início com a
posse dos jovens senadores e a eleição da
Mesa Jovem. O encerramento contará com a
aprovação dos projetos e a consequente publicação no Diário do Senado Federal.

BAHIA

Bahia ganha primeira Fábrica-Escola de
Chocolate

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destacou que a primeira Fábrica- Escola de Chocolate da rede estadual inaugurada em Gandu, pelo governador Rui Costa,
visa fortalecer a educação, o empreendedorismo e a economia de toda a região. Instalada
no Centro Territorial de Educação Profissional
do Baixo Sul (CETEP), no Lago Azul, as margens
da BR 101, no município de Gandu, a FábricaEscola de Chocolate servirá como laboratório
para que os estudantes tenham aulas práticas,
possam desenvolver projetos e pesquisas, intervenções sociais aperfeiçoando a formação
profissional. Além disso, toda a estrutura ficará
aberta à comunidade local para a capitação e
certificação de trabalhadores e na incubação,
pré-incubação e aceleração de empreendimentos.

“O essencial deste novo perfil de unidade de
ensino foi que a Secretaria passou a enxergar
a importância da economia da territorialidade
e cultura de cada lugar. Portanto, começamos
a implementar uma política que valoriza a Educação desde suas séries iniciais até a formação
para o mundo do trabalho. Essa inauguração
inicia uma um novo processo, onde vamos
proporcionar aos estudantes a prática no ensino da produção e comercialização do chocolate. Essa experiência vai se estender a outros
locais da Bahia, valorizando a culinária local
como a carne do sol, farinha, peixe e outros.
Com isso, estaremos aliando a educação, o incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia regional", destacou Pinheiro.

DISTRITO FEDERAL

Teatro e histórias estimulam leitura em escola
de Planaltina
Em tempos de televisão, computador e celular, nem sempre é fácil convencer crianças a
exercitarem a leitura. Mas o desafio não intimida Adalcina Adelaide, vice-diretora da Escola Classe Altamir, em Planaltina. Com um
baú repleto de fantasias, ela usa a atuação artística para trazer o mundo dos livros para
dentro da sala de aula.
A estratégia foi construída com mais de 20
anos de experiência na educação de crianças.
E, segundo a "artista diretora", funciona muito
bem. "Há pouco acesso a leitura fora da escola,
assim vemos necessidade em instigá-los aqui
dentro. E as apresentações chamam a atenção
dos alunos, que fazem questão de ler o livro
para comparar com o que mostrei", conta
Adalcina.
O talento da educadora é tamanho que outras
escolas pedem apresentações. "Mas não dá
para ir toda hora, afinal, tenho as minhas crianças aqui", explica.
Para encarnar os personagens, Adalcina produz em casa as próprias fantasias e transforma

o carro em um mini camarim. Com ajuda de
um baú, carrega as roupas e utensílios para a
sala de aula, onde apresenta as histórias para
os cerca de 270 alunos de educação infantil e
fundamental da unidade.
As histórias são diversas, mas as escolhas se
adequam aos conteúdos ministrados em sala.
"Busco normalmente autores brasileiros, com
identificação cultural. Esse mês, por exemplo,
trouxe lendas do folclore, tema abordado em
nosso programa".
Entre os alunos, as histórias são consideradas
os melhores momentos das aulas. "Gostei
muito da Choralina, que tinha uma panela
usada para fazer várias comidas", conta com
entusiasmo Amanda da Cruz Oliveira, de 10
anos.
E a curiosidade fez com que Diego Paes da
Silva, de 12 anos, se interessasse mais pela leitura. "Costumo ler depois as histórias que a
professora conta. Essa semana gostei muito do
conto do Lobo Mau", relata o estudante.

PERNAMBUCO

Estudante de Timbaúba, representará
Pernambuco no Concurso Jovem Senador
Com o tema “O mal da Ignorância” a estudante
Willyane Fernanda Barbosa Pontes, de 17 anos,
representará Pernambuco na 10ª edição do
Concurso de Redação/Projetos Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. A jovem
é estudante da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Professor Antônio Barbosa do
Santos e viajará para Brasília na companhia de
outros 26 estudantes, um de cada Estado, para
conhecer de perto como funciona o Poder Legislativo.
Inspirada pelas teorias filosóficas de Sócrates,
que diz “Conhece-te a ti mesmo”, a estudante
construiu uma redação abordando a ignorância, a necessidade de autoconhecimento, do
entendimento e da intolerância. “Quando a
gente não tem conhecimento de si mesmo, somos levados a ser intolerantes com os outros,
não sendo possível entender que o cenário do
País está mudando e que não existe mais espaço para discriminações”, declara a estudante. O texto de Willyane também sugere
que sejam realizados debates sobre a importância da valorização das diferenças em um
País tão multicultural.
O embarque dos estudantes acontece no dia
27 de novembro. O concurso tem como objetivo proporcionar conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo. “Estou extremamente emocionada com
essa conquista, foi um trabalho realizado em
conjunto com a escola e a professora. Eles
acreditaram na minha capacidade e agora estarei lá, representando o nosso Estado. Será
uma oportunidade engrandecedora”, declara
Willyane.

Em Pernambuco, o 2º lugar ficou com o estudante Paulo Henrique da Silva, da EREM Justulino Ferreira Gomes, do município de Bom Jardim, e o 3º lugar ficou com Estevão Texeira
Gomes, da EREM de Beberibe, em Recife.

PARAÍBA

Secretária Executiva da Educação participa de
missão francesa sobre avaliação da educação

A secretária executiva de Gestão Pedagógica
da Educação, Roziane Marinho, foi convidada
para uma missão na França, onde visitou escolas na cidade de Paris e trocou experiências
com profissionais daquele país, a convite do
Ministério da Educação francês. A secretária
participou do painel de especialistas sobre o
monitoramento e gestão educacional das aplicações de testes digitais e as devolutivas de resultados nas escolas.
A missão francesa está sendo realizada em
parceria com o Ministério da Educação e com
o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação da Universidade Federal de Juiz de
Fora (CAEd/UFJF). De acordo com informações
da secretária, foram convidados para a missão
alguns Estados brasileiros que desenvolvem
trabalhos consolidados de avaliação de desempenho da educação em larga escala.

“O objetivo desta parceria é estabelecer uma
conexão com o Ministério da Educação da
França e discutir como tem se desenvolvido
essa prática de avaliação e como ampliá-la, colocando a possibilidade de incluir nessa avaliação em larga escala as ações de avaliação do
desempenho da oralidade dos alunos”, explicou Roziane Marinho.
Cada Estado convidado levou sua experiência
de avaliação. “Esta foi uma oportunidade de
falarmos do SOMA, nosso sistema de avaliação
que foi reformulado”, contou a secretária, destacando a oportunidade positiva da troca de
experiência. A equipe que integrou a missão
conheceu escolas e o sistema de ensino e de
avaliação francês, considerado referência
mundial em avaliação em larga escala.

PARAÍBA

Estudantes do programa Gira Mundo Espanha
são recebidos por representantes do Governo
Espanhol

Os 25 estudantes selecionados para o Programa Gira Mundo Espanha, juntamente com
a equipe coordenadora do programa, foram
recepcionados pelo governo da cidade de Cádiz, na Espanha. A equipe foi recebida na prefeitura da cidade por Adrián Martínez de Pinillo, conselheiro de Juventude e Esporte de
Cadiz.
O representante do governo espanhol falou
sobre a importância do intercâmbio cultural e
dos estudos. “A educação é uma das poucas
armas eficazes na luta contra o ódio, o racismo
e todo tipo de preconceito em qualquer parte
do mundo", destacou o conselheiro, que desejou boas-vindas aos estudantes à cidade de
Cádiz. “Que esta oportunidade seja muito proveitosa”. Adrián Martínez de Pinillo explicou à

equipe que a cidade de Cádiz está sendo governada por um partido de orientação socialista com ampla participação popular. O conselheiro demonstrou ter pesquisado sobre a
Paraíba e convidou o Governador do Estado,
Ricardo Coutinho, para conhecer Cádiz em
qualquer tempo.
Os estudantes embarcaram no dia 30 de setembro para a Espanha. Com um investimento
da ordem de R$ 3.549.975,00, 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.

PARAÍBA

Abertas inscrições para o concurso de
professor da Rede Estadual de Ensino
Começam nesta quinta-feira (5) as inscrições do concurso público para o cargo de Professor de
Educação Básica 3 da Rede Estadual de Ensino, para o qual estão sendo ofertadas 1.000 vagas distribuídas em todas as 14 Gerências Regionais de Educação. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, acessando o site www.ibade.org.br até o dia 5 de novembro. As provas
objetivas serão realizadas no dia 3 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 26 de
janeiro, após interposições de recursos. O edital do concurso está publicado no Diário Oficial do
Estado desta quinta-feira (5).
Este é o terceiro concurso para professor realizado durante esta gestão, somando mais de 4 mil
vagas para a categoria. O primeiro aconteceu em 2011, com a oferta de 1.040 vagas, já o segundo
concurso para professor foi realizado em 2012, disponibilizando 2 mil vagas. Todos os candidatos
aprovados nos concursos anteriores foram convocados e nomeados, demonstrando e reforçando o
compromisso do Governo do Estado na estruturação do quadro de pessoal de docentes da rede
estadual de ensino da Paraíba e promovendo a valorização dos profissionais da educação na Paraíba.
De acordo com o edital, os candidatos não podem se inscrever para diversas disciplinas, pois a prova
será realizada em um único turno.

AMAPÁ

Circuito Educação visita escolas e leva
serviços de manutenção e pedagógico

Criado com o objetivo de fortalecer a relação
entre a Secretaria de Estado da Educação
(Seed) e as escolas, e entre as escolas e a comunidade, o Circuito Educação fez sua primeira parada no município de Oiapoque. A iniciativa também reforça o compromisso do governo estadual com a valorização do profissional da educação. Técnicos de diversos setores
da Secretaria acompanharam a secretária Goreth Sousa em visitas às escolas do município
e desenvolvimento de atividades pedagógicas
na localidade. A próxima parada será em Laranjal e Vitória do Jari.
A secretária de Educação visitou as escolas Joaquim Caetano, Joaquim Nabuco e Duque de
Caxias. Durante as visitas, reuniu com lideranças estudantis, professores, equipe gestoras

dos colégios e representatividade de pais dos
alunos. Durante esses encontros, Goreth Sousa
fez um panorama dos serviços de infraestrutura que serão feitos ainda este ano nas unidades escolares de Oiapoque, e destacou a
equipe do Cuidando da Educação, com serviços de pequenos reparos enquanto as visitas
são feitas as escolas.
“Enquanto a gente reúne com as comunidades
estudantis, uma equipe multiprofissional, com
eletricistas, técnicos de informática, hidráulica
e outros, entra com serviços de pequenos reparos. Lâmpadas são substituídas, paredes
pintadas, vasos trocados, computadores que
passam por manutenção, e outros”, reforçou a
secretária Goreth Sousa.

TOCANTINS

Professores e alunos participam de palestras
durante I Fórum do ProEMI

Mais de 40 professores do Colégio Estadual
São José e da Escola Estadual Frederico José
Pedreira Neto, além de estudantes representantes de turmas e membros do Grêmio Estudantil participam nesta sexta-feira, 6, do I Fórum do Programa do Ensino Médio Inovador
(ProEMI), realizado no Colégio São José. A formação busca promover um intercâmbio entre
as escolas e fomentar a troca de experiências.

O coach Alex Cabon ministrou a palestra O
Professor como Mediador de Conflitos, que é
voltada para a melhoria dos relacionamentos
na escola e para o estímulo da criatividade.
Alex Cabon é voluntário no Colégio Estadual
São José e trabalha uma vez por semana com
os estudantes da escola, temas como liderança, protagonismo, autoconfiança e equilíbrio emocional.

Durante a abertura do evento, Bruno Nunes
Oliveira, estudante do 3º segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em poema de
sua autoria, explanou sobre capitalismo, meritocracia, desigualdade e destacou a importância do protagonismo e da liderança para o desenvolvimento humano.

O palestrante ressaltou que, para ter um bom
relacionamento, três ações são fundamentais:
não criticar, não condenar e não reclamar. Durante a palestra, foi realizada uma atividade
em que as pessoas deveriam narrar a história
de suas vidas, de forma ininterrupta. Várias experiências foram compartilhadas.

RIO DE JANEIRO

Aluno da rede estadual representará o Rio no
Senado Federal

Matheus Braga Couto, do Colégio Estadual
Francisco Varella, em Carmo, na Região Serrana, representará o Rio de Janeiro como Jovem Senador. O resultado do 10º Concurso de
Redação do Senado Federal, com o tema ‘Brasil plural: para falar de intolerância’, foi anunciado na última quarta-feira (04/10). Acompanhado de outros 26 jovens, um de cada unidade da Federação, ele estará em Brasília de
27/11 a 02/12.
O município, com pouco mais de 17 mil habitantes, está em festa! Nesta quinta-feira
(05/10), o colégio organizou uma carreata e

um buzinaço, em parceria com o Corpo de
Bombeiros, para comemorar o resultado. Orgulhosos, os moradores acenavam e gritavam
palavras de incentivo.
O aluno foi classificado, entre outras 3.932 redações, com o texto ‘Terra intolerante, entre
outras mil, és tu, Brasil!’, sob a orientação da
professora Julianna Branco de Matos. Os textos passaram por duas seleções: uma na escola
e outra na Secretaria de Educação do Estado e
do Distrito Federal.

SANTA CATARINA

Campanha promove cultura de paz nas
escolas de Santa Catarina
A multiplicação da cultura de paz é uma das
iniciativas da Secretaria de Estado da Educação
buscando, a partir do processo de educação,
substituir a violência instalada na sociedade
por atitudes cidadãs e pacíficas. Com esse fim,
até dia 12 de outubro, foi criada a Semana Estadual da Cultura de Paz nas escolas, para a
promoção de atividades esportivas, culturais e
de lazer, fazendo com que as unidades de ensino ocupem um papel central de articulação
com as comunidades, organizando ações conjuntas de redução à violência.
A temática encontra-se estruturada na Política
de Educação e Prevenção às Violências, desenvolvida pela Secretaria, para que as escolas sejam, cada vez mais, espaços de convivência cidadã. De acordo com a coordenadora de Educação em Direitos Humanos e Diversidades,
Rosimari Koch, o princípio norteador da iniciativa é no sentido de tornar a escola um lugar
de escuta, de diálogo, de cuidado de si e do
outro. “A educação para a paz começa pelas
atitudes de respeito, solidariedade, confiança
e diálogo”, reafirma.
A implementação dessa política cabe aos Núcleos de Educação, Prevenção, Atenção e
Atendimento às violências (NEPRE’s), instituídos nas Gerências Regionais e nas instituições
de ensino, com o objetivo de levar orientações
às escolas e planejar atividades. A política engloba ainda os programas Saúde na Escola e o
Educacional de Resistência às Drogas e à Violênca (PROERD), desenvolvidos em parceria

com a Secretaria da Saúde e a Polícia Militar.
Em Santa Catarina, a SemanaEstadual da Cultura de Paz, de 05 a 12 de outubro, foi instituída pela Lei 13.834/21/08 de 2006.

