
                                                            

               
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Consed reúne técnicos das secretarias 
para falar sobre competências para a vida
 

Técnicos de currículo das secretarias de 

Educação de todos os estados e do Distrito 

Federal participaram nesta segunda-feira 

(09), em Recife (PE), da Oficina sobre 

Competência para a Vida nos Currículos, 

ministrada pelo professor e economista 

Ricardo Paes de Barros. 

A reunião, promovida pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Educação, em parceria com 

o Instituto Ayrton Senna e o Insper, também 

contou com a participação do secretário de 

Educação de Pernambuco, Fred Amancio, 

anfitrião do evento e vice-presidente do 

Consed, região Nordeste. 

O objetivo da iniciativa é realizar uma 

pesquisa de opinião sobre quais 

competências devem estar no currículo, 

dentre as que integram mapa de 

competências para a vida. O resultado deve 

ser entregue até o dia 30 de novembro. 
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TOCANTINS 

Caic de Palmas é o vencedor estadual do 
Prêmio Gestão Escolar  

 
Gestão compartilhada, equipe comprometida 
e superação dos indicadores 
educacionais  foram alguns dos quesitos que 
levaram o Centro de Atenção à Criança 
Girassol de Tempo Integral (Caic) de Palmas 
a ser escolhido para ser a “Escola Referência 
Estadual” do Prêmio Gestão Escolar (PGE) 
2017. A iniciativa é desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed), em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC) e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) e visa incentivar o 
aprimoramento dos processos de gestão das 
escolas públicas, reconhecendo as boas 
práticas, e promover ações que possibilitem a 
troca de experiências entre gestores. 
 
Durante a cerimônia de certificação, realizada 
nesta sexta-feira, 6, na unidade escolar, a 

diretora do Caic, Marisa Aparecida Alves, 
disse que o prêmio representa o 
reconhecimento do trabalho conjunto entre 
escola e comunidade. “Posso dizer com toda 
certeza que o Caic tem a melhor equipe do 
Tocantins. 
 
Esse prêmio representa o resultado do 
esforço de cada um que abraça os projetos da 
escola, da união de esforços para enfrentar os 
desafios com motivação, com 
responsabilidade e, principalmente, 
colocando amor no que fazemos. Tudo que 
acontece aqui tem a participação da 
comunidade. É uma escola aberta, que tem 
como objetivo principal ajudar os alunos a 
realizar seus sonhos e, através da Educação, 
ter mais qualidade de vida e um futuro 
promissor. É isso que nos motiva ”, revelou. 
  



 

 

MATO GROSSO DO SUL 

Escolas estaduais comemoram os 40 anos 

No mês em que Mato Grosso do Sul completa 

40 anos, as escolas da Rede Estadual de 

Ensino têm realizado diferentes ações em 

comemoração à data, com objetivo de 

enaltecer a identidade e as memórias dos 

povos que compõem a sociedade sul-mato-

grossense. “Temos visto um trabalho mais 

lindo do que o outro, demonstrando a 

criatividade de nossas equipes e o quantos 

nossas escolas se dedicaram para que tudo 

saísse perfeito. Estou muito orgulhosa!”, 

destacou a secretária de Estado de Educação, 

Maria Cecilia Amendola da Motta. 

 

O Projeto “MS 40 Anos: Construção das 

narrativas sobre as memórias e identidades 

culturais” começou bem antes de 11 de 

outubro, data da criação do Estado a partir da 

divisão de Mato Grosso. Durante formação 

continuada, no mês de junho, a equipe 

docente elaborou um roteiro do que seria 

trabalhado, adequando à realidade das 

escolas e envolvendo todos os estudantes e a 

comunidade escolar. “Como culminância, 

realizamos uma semana cultural com diversas 

atividades, incluindo show do cantor Renato 

Teixeira”, contou a diretora do Centro 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos de 

Dourados, Rosineide Terezinha Betoni.

 

 

    



 

 

 

PARAÍBA 

Conselho Estadual de Educação discute 
desafios da educação brasileira 

O Conselho Estadual de Educação (CEE) 

promoveu uma palestra voltada para 

profissionais da educação do Estado para 

discutir os principais desafios da área na 

Paraíba e no Brasil. Com o tema "Desafios e 

perspectivas da educação brasileira", o 

evento, realizado no auditório da Fundação 

Casa José Américo, em João Pessoa, teve 

como palestrante o ex-ministro da Educação, 

Fernando Haddad. Além de professores e 

gestores das Gerências Regionais de Ensino, 

participaram ainda os deputados estaduais 

Estela Bezerra e Anísio Maia. 

Na ocasião, Fernando Haddad traçou um 

panorama dos avanços obtidos pela 

Educação brasileira, destacando que um dos 

desafios é tornar a didática mais atraente para 

o aluno em sala de aula. "Entre tantos 

desafios que temos, alguns são relativamente 

simples, como apostar numa didática 

interessante e atualizada, com técnicas que 

surpreendam o aluno em sala de aula", 

explicou. 

Já o presidente do Conselho Estadual de 

Educação, Carlos Enrique Ruiz Ferreira, 

destacou que o evento é, antes de tudo, uma 

oportunidade de aproximar ainda mais o 

Conselho da população. "Iniciamos uma nova 

fase para dar mais visibilidade às ações do 

Conselho, com aprovação de resoluções, com 

uma média de mais de 120 reuniões", disse. 

"É necessário que fortaleçamos a capacidade 

reflexiva no que diz respeito aos debates da 

educação", prosseguiu, referindo-se à 

palestra. 

  



 

 
PARAÍBA 
  
Aluna é escolhida Jovem Senadora pela 
Paraíba 
 
A estudante Maria Eduarda Pereira de 

Oliveira, da Escola Estadual de Curso Normal 

em Nível Médio São José, da cidade de São 

José de Piranhas, foi escolhida entre 83 

alunos para representar a Paraíba no 

programa Jovem Senador 2017. A Paraíba foi 

o quinto Estado em número de inscritos. 

 

O coordenador do programa Jovem Senador 

na Paraíba, Saulo Monteval, destacou a 

satisfação da escola e da aluna pela 

conquista. “A gestora e os professores da 

escola ficaram felizes e surpresos com a 

escolha da aluna, por ser de uma escola 

pequena de uma cidade do interior. Esse 

resultado levantou a autoestima da escola e 

da cidade, assim como da família da aluna, 

que se sentiu valorizada”, contou. 

 

A aluna foi escolhida pela redação que criou, 

intitulada “Temos que ser plural”, para 10º 

Concurso de Redação do Senado Federal, 

que este ano teve como tema “Brasil plural: 

para falar de intolerância”. Outros 26 

estudantes dos Estados brasileiros foram 

selecionados, um de cada unidade da 

Federação, e atuarão como jovens senadores 

em Brasília, no próximo mês de novembro. A 

aluna paraibana foi orientada pela professora 

Márcia Suzette de Sousa França Rolim. 

  



 

 

BAHIA 

Curso técnico em Agroecologia em regime 
de alternância é iniciado em Prado 

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia 

iniciou, nesta segunda-feira (9), as aulas do 

curso técnico em Agroecologia, no anexo do 

Centro Territorial de Educação Profissional do 

Extremo Sul (CETEP), localizado em Prado. A 

turma composta por 35 estudantes participará 

de aulas teóricas e práticas em regime de 

alternância, onde os estudantes ficam 15 dias 

imersos nas atividades teóricas do curso e 15 

dias de práticas nas suas comunidades de 

origem. Os beneficiados terão orientação 

qualificada de professores e acompanhamento 

de monitores. 

O Superintendente da Educação Profissional e 

Tecnológica, Durval Libânio Mello, ressalta a 

importância do curso. “Ele possui um modelo 

mais adequado à população do meio rural, que 

permite que os alunos tenham uma maior 

integração e vivenciem mais o processo escolar 

utilizando-se da educação em tempo integral. 

Todas as atividades e ações desenvolvidas 

fazem parte dos aspectos pedagógicos como a 

disciplina, trabalho em conjunto e relação 

interpessoal. Além disso, o curso incorpora as 

disciplinas do Novo Ensino Médio, a exemplo de 

Projeto de Vida e Mundo do Trabalho”, explica. 

Segundo o diretor do CETEP, Petrônio Bonfim, 

o curso irá beneficiar muito a região. “O curso 

vai promover o início da educação 

agroecológica e promover a educação de 

pequenos proprietários da Agricultura Familiar e 

de assentamentos do Movimento Sem Terra 

(MST). 

  



 

 

BAHIA 

Colégio é selecionado para participar de 
documentário 

O Colégio Estadual Paulo César da Nova 

Almeida, localizado no município de 

Ibirapitanga, no Baixo Sul baiano, é uma das 

dez escolas selecionadas – entre 200 unidades 

de todo o país – para participar do documentário 

sobre práticas pedagógicas relacionadas à 

promoção da igualdade de raça e de gênero, 

que está sendo produzido pelo Centro de 

Estudos das Relações do Trabalho e 

Desigualdades (CEERT), com sede em São 

Paulo. Isto se deve aos desdobramentos da 

ação ‘Diálogos da Diversidade’, promovida pela 

escola e vencedora do 7º Prêmio Educar para a 

Igualdade Racial e de Gênero, realizado em 

2015, pelo CEERT. 

 As gravações para o documentário foram 

iniciadas na semana passada, com a 

participação de estudantes, professores e 

gestores, no próprio Colégio Estadual Paulo 

César da Nova Almeida. A aluna Monique 

Batista, 17, 3º ano, fala com orgulho da sua 

contribuição. “Fiquei muito feliz de poder 

compartilhar algumas práticas importantes que 

realizamos aqui na nossa escola, que 

contribuem para o debate sobre o combate ao 

racismo e respeito à diversidade. São ações 

importantes, como debates e apresentação de 

peças teatrais, que visam a conscientização de 

todos nós. Sou muito orgulhosa de fazer parte 

dessa história que, agora, está sendo 

documentada”. 

  



 

 

BAHIA 

Estudantes realizam ação de solidariedade 
com distribuição de brinquedos   

Mais de 200 estudantes do Colégio Estadual 

Governador Antônio Carlos Magalhães, em 

Várzea da Roça (307 Km de Salvador), 

realizaram, na última sexta-feira (6/10), uma 

verdadeira aula de solidariedade. Como parte 

das atividades que envolveram o projeto 

#Transformaê, eles fabricaram diversos 

brinquedos com materiais recicláveis que foram 

distribuídos entre as crianças do Centro de 

Educação Infantil Professora Alessandra Rios 

(Ceipar). Foram geladeira, fogões e pias, feitas 

de papelão, além de cavalinhos e gangorras 

feitas com pneus. 

A diretora, Amanda Rios, explica que todo o 

material foi produzido durante a Gincana 

Solidária que, além dos brinquedos, arrecadou 

quase uma tonelada de alimentos. “A ideia foi 

envolvermos todos os estudantes do ensino 

médio para contribuir e ajudar a nossa 

comunidade que é bastante carente. Foram 

quatro equipes que puderam realizar uma 

grande mobilização na cidade promovendo a 

solidariedade”. 

Além dos brinquedos, os estudantes estão 

organizando a entrega dos alimentos que 

devem beneficiar 120 famílias. “A nossa 

expectativa é de chegarmos a um número 

expressivo de pessoas. Estamos fazendo a 

confecção das cestas e em breve vamos definir 

o dia da entrega. Acho que essas atividades 

contribuem muito na formação dos alunos e o 

objetivo é continuarmos com essas ações”, 

ressaltou Amanda. 

  



 

 

BAHIA 

Produções artísticas e literárias de 
estudantes marcaram a Flica 2017  

Com exposições de obras artísticas e literárias, 

oficinas variadas, contação de histórias e 

apresentações culturais, os estudantes e 

professores da rede Estadual se destacaram 

durante os quatro dias da sétima edição da 

Festa Literária Internacional de Cachoeira 

(Flica). O secretário da Educação do Estado, 

Walter Pinheiro, que prestigiou o evento durante 

todo o sábado, dialogando com autores e 

professores da rede estadual, afirmou que os 

professores têm participação decisiva na 

elaboração, na produção, na contação de 

histórias e nas práticas de estímulo à leitura.  

“Eu me deparei, por exemplo, com uma grande 

participação de professores contando a história 

da Chapada Diamantina, contando a história de 

cada território, fazendo a interação do nosso 

chão com os primeiros passos da criançada na 

leitura. Ao mesmo tempo, também, com aqueles 

que já cresceram um pouco mais. Esse 

movimento é importante, também, para 

pensarmos o caminho de volta”, afirmou. Para 

Pinheiro, a verdadeira inovação da Educação 

não está apenas em estruturar as escolas com 

novas tecnologias, mas em repensar as práticas 

educativas e de interação realizadas nas 

escolas estaduais e que foram demonstradas 

durante o evento. “O que a gente chama muito 

de escola do futuro, de escola transformadora, 

de escola capaz de se sintonizar com o que 

acontece nas ruas, isso só será possível se 

formos exatamente bebendo dessa fonte, vendo 

essas experiências e tendo a capacidade de 

dialogar para, cada vez mais, introduzir essas 

práticas nos diversos territórios”, concluiu. 



 

 

 

 


