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Seminário de Avaliação é encerrado com
participação de especialistas internacionais
Após dois dias de discussões, o Conselho Nacional de Secretários de Educação encerrou
nesta quarta-feira (11), em Recife (PE), o Seminário Internacional de Avaliação. A iniciativa
teve o apoio do Instituto Ayrton Senna, a Fundação Itaú Social e o Instituto Unibanco, o
Conselho Nacional de Secretários de Educação
promoveu.
Nesta quarta-feira (11), participaram dos painéis especialistas nacionais como Manuel Palácios, Joaquim José Soares Neto e Ruben
Klein, além da presidente do INEP, Maria Inês
Fini. Catherine Millet (ETS), Manuel Moscoso
(Chile) e Paulo Santiago (OCDE) foram os convidados internacionais.

O seminário é resultado do GT de Avaliação do
Consed, que teve como objetivo desenvolver
uma proposta de aprimoramento das avaliações estaduais da Educação Básica, além da
possibilidade de integrar avaliações estaduais
e federais.
Coordenado pelo secretário de Educação de
Pernambuco, Fred Amancio, o grupo de trabalho teve a participação de técnicos de todas as
secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal.

Fotos
do Dia

DISTRITO FEDERAL

Festival de Música: regionais de ensino
selecionam representantes

Após meses de seletivas nos colégios, Taguatinga e Recanto das Emas foram as últimas regionais de ensino que escolheram os representantes para o Festival de Música das Escolas Públicas do DF (FEMEP), evento que reunirá
12 artistas e bandas em uma apresentação, no
dia 7 de novembro, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Antes disso, Brazlândia fará
a última seletiva, no dia 20 de outubro.
Precursora do evento, Taguatinga promoveu a
final regional, realizada no Teatro da Praça,
tradicional espaço de cultura da cidade. “Buscamos um resgate da cultura local. Muitas
bandas foram formadas nas escolas do DF e
queremos retomar essa vocação”, afirmou o
coordenador regional Juscelino Nunes de Carvalho.

O festival regional contou com a apresentação
de seis bandas, vencedoras das etapas seletivas nos colégios. O nível técnico dos alunos espantou os jurados que tiveram dificuldade
para escolher o vencedor.
Mas ao final, quem se classificou foi a banda
Soul Mar, formada pelos alunos Elisama Meireles, Israel Soares e Nicolas Lincoln, todos do
Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte
(CEMTN). “Quando vi a apresentação dos colegas, fiquei nervosa, pois foram muito bem.
Mas mantivemos a confiança. Foi muito legal
ter essa oportunidade de mostrar esse trabalho”, contou a empolgada vocalista de apenas
18 anos.

DISTRITO FEDERAL

Alunos ganham campeonato de bandas e
fanfarras no Gama

Quem esteve no estádio Bezerrão pôde vibrar
com a vitória de um grupo da cidade. O Centro
de Ensino Fundamental (CEF) 11, do Gama, foi
um dos campeões do 1º Campeonato de Bandas e Fanfarras de Brasília. Vencedora na categoria infanto-juvenil, a banda da escola ganhou vaga na competição nacional da modalidade, que será realizada em Aracaju, Sergipe,
em dezembro.
A disputa fez parte da celebração do aniversário do Gama, comemorado em 12 de outubro
e teve a participação de 14 grupos que apresentaram o melhor de seus repertórios. Entre
os inscritos, cinco bandas são de escolas públicas ou de coordenações regionais de ensino
do DF.

Algumas, a exemplo do CEF 11 do Gama e do
Centro Educacional 1 de Planaltina, acumulam
mais de 20 anos de tradição e costumam participar de grandes celebrações, como o desfile
do Dia da Independência. Grupos de escolas
particulares e de universidades de Brasília, Goiânia (GO), Anápolis (GO) e cidades do Entorno
também participaram da competição.
O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, esteve presente e prestigiou o evento. “Precisamos valorizar muito a formação de novos músicos. Exemplos como esse devem ser multiplicados em outras redes de ensino”, elogiou.

DISTRITO FEDERAL

Codeplan divulga estudos sobre a infância

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) divulgou nesta segunda-feira
(9), na sede da empresa pública, três estudos
que norteiam a infância no Distrito Federal. O
tema foi levantado a pedido da Secretaria de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude para contribuir com novas ações dentro
do programa Criança Candanga.
Para o secretário adjunto, Antônio Carlos C. Filho, os dados vão enriquecer o debate sobre o
cuidado da criança e do adolescente. “A Codeplan é parceira nossa, e o Criança Candanga é
importante para unir todos os órgãos para a
melhor promoção de políticas públicas”, ressaltou.
Lucio Rennó, presidente da Codeplan, defendeu que, em termos de informação, o órgão

tem muito para colaborar. “É um esforço do
governo que a gente apoia integralmente,
pensando sempre na preocupação com o futuro”, pontuou.
Com dados da Pesquisa Distrital por Amostra
de Domicílios (Pdad) de 2015 e do Educacenso, os trabalhos tratam de diferentes aspectos da infância, a contar do nascimento até
a adolescência.
Demógrafa da Codeplan, Ana Boccucci expôs
um retrato dos nascidos vivos nos anos de
2000 a 2015 de mães residentes no DF. De
acordo com o primeiro estudo apresentado,
há uma queda nos nascimentos de crianças de
2009 a 2012.

DISTRITO FEDERAL

Atletas do judô preparam-se para Jogos
Escolares da Juventude 2017

Foi na escola o primeiro contato de Monique
da Silva Rodrigues, de 15 anos, com o judô.
Quando tinha 10 anos, uma amiga a convidou
para praticar o esporte e aproveitar o tempo
integral que passavam no colégio. “Ela não foi,
e eu me apaixonei e fiquei”, conta. Hoje, a menina treina todos os dias e sonha em levar uma
medalha para casa nos Jogos Escolares da Juventude 2017.
A etapa em que disputarão jovens de 15 a 17
anos ocorrerá em Brasília e começa em 16 de
novembro. Até o dia 25 do mesmo mês, haverá
competições de 14 modalidades.
A seletiva para o judô ocorreu em setembro,
quando foram definidas as seis atletas que

comporão a equipe feminina e os oito da masculina.
Estudante do Centro de Ensino Médio Escola
Industrial de Taguatinga (Cemeit), Monique
defenderá o título de meio-médio, para atletas
com até 57 quilos. É a terceira vez que ela é
classificada para os jogos e sempre chegou a
concorrer o terceiro lugar. “Espero que, desta
vez, eu consiga medalhar, estou mais experiente, treinando muito”, conta a faixa-roxa.
O judô foi a modalidade que mais trouxe medalhas para casa da primeira etapa da competição, em Curitiba (PR), que reuniu alunos de
12 a 14 anos. Das 20 medalhas conquistadas
pelo DF, sete foram para a arte marcial suave.

PERNAMBUCO

Sistema de avaliação estadual é discutido no
Seminário Internacional de Avaliação da
Educação Básica

Nesta terça-feira (10) teve início o Seminário
Internacional de Avaliação da Educação Básica,
realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria com o
Instituto Ayrton Senna, Fundação Itaú Social e
Instituto Unibanco. O encontro discute propostas de melhorias para o sistema de avaliação estadual e também a integração com as
avaliações federais. O seminário, que segue
até esta quarta-feira (11), acontece no Mar Hotel Conventions, no Recife, e conta com a presença de representes técnicos de Educação de
todo o país.
Dando início às discussões, Fred Amancio, secretário de Educação do Estado de Pernambuco e coordenador do GT de Avaliação do

Consed, fez uma apresentação sobre os objetivos e realizações do Grupo de Trabalho.
"Nestes dois dias de evento, nosso objetivo é
entender o que está acontecendo, e o que não
está também, nos Estados. Como as redes podem avançar, não apenas no que estamos avaliando, mas como está avaliação está sendo
feita”, pontuou Amancio. Mostrando o crescimento no número de Estados que realizam as
avaliações com metodologia similar a utilizada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o secretário ressaltou que este é um momento de fomentar a discussão e ir além da avaliação de
português e matemática. “O país está passando por uma transformação educacional.
Então, aqui vamos debater melhorais da educação brasileira”, completou.

TOCANTINS

Secretária discute parcerias com Prefeitura de
Guaraí para fortalecimento da educação

Dando continuidade ao trabalho em Guaraí, o
grupo gestor da Secretaria de Estado da Educação Juventude e Esportes (Seduc) reuniu-se
com a prefeita de Guaraí, Lires Teresa Ferneda,
e com o secretário municipal de educação, Sebastião Mendes. O encontro foi realizado na
sede da Prefeitura e teve como objetivo a
união de esforços entre Estado e município visando o fortalecimento da educação pública
na região.
Desde a última terça-feira, 10, a equipe gestora da Seduc está em Guaraí realizando o trabalho de aproximação da Diretoria Regional
de Educação (DRE) e das escolas da rede estadual.
Com a gestão municipal, a gestora da Seduc,
professora Wanessa Zavarese Sechim, discutiu

possibilidades de parcerias com a Prefeitura de
Guaraí, tendo em vista o fortalecimento da
educação desde os anos iniciais, até o ensino
médio. Na ocasião, a secretária colocou a gestão estadual à disposição para a implementação de políticas públicas educacionais em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
“Nós temos muito o que fazer, muito para dar
certo e para caminharmos juntos. O aluno é do
Tocantins, independente da rede em que ele
esteja matriculado, e nós precisamos apoiar os
municípios pensando nesse aluno. Dar apoio
técnico, apoio pedagógico, formação de professores”, destacou a secretária.

TOCANTINS

Grupo gestor da Seduc realiza dia de trabalho
em encontro com diretores e coordenadores

Com uma agenda de trabalho cheia, o grupo
gestor da Secretaria de Estado da Educação,
Juventude e Esportes (Seduc) finalizou o primeiro dia de ações em Guaraí com o encontro
junto aos coordenadores pedagógicos e diretores das escolas jurisdicionadas à Diretoria
Regional de Educação (DRE). Este foi o quarto
compromisso da equipe gestora da Pasta que,
mais cedo, já havia realizado reuniões com os
técnicos da Regional, com os dirigentes de
educação dos municípios que compõem a DRE
e com os alunos da rede estadual de ensino.
No encontro com os gestores escolares, a professora Wanessa Zavarese Sechim reforçou as
mudanças aplicadas no Regimento Escolar e
destacou os preparativos das escolas para as

importantes avaliações que ainda ocorrerão
em 2017, como a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para a secretária, o momento de contato direto com os diretores e coordenadores pedagógicos é importante para a continuidade do trabalho nas escolas.
“É fundamental para nós ouvirmos o que os diretores e os coordenadores pedagógicos têm
a nos dizer. É importante para a gestão apoiar,
dar esse suporte para as escolas nos preparativos para as avaliações que estão por vir e orientar a todos sobre as mudanças que foram
feitas no Regimento Escolar”, completou a
gestora.

TOCANTINS

Educação promove formação do Programa
Escola Comunitária de Gestão Compartilhada

Os membros das Associações de Apoio à Escola de Dianópolis e região participam, no dia
10 de outubro, da formação técnica do Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada oferecida pela Secretaria de Estado da
Educação, Juventude e Esportes (Seduc). Além
de subsidiar a atuação das associações, a capacitação visa socializar as ações, projetos e
ferramentas que fortalecem a gestão das unidades escolares.
O Programa Escola Comunitária de Gestão
Compartilhada foi reestruturado na atual gestão estadual contemplando projetos e ações
voltadas para a consolidação de uma educação de qualidade, priorizando a participação
da comunidade no planejamento e na tomada

de decisões. A implementação do Programa
visa repensar as práticas de gestão escolar
para apresentar melhores resultados, identificando as fragilidades e promovendo intervenções relevantes por meio da autoavaliação.
De acordo com a técnica da Seduc, Nélida Gomes de Azevêdo, que ministrou a capacitação,
o programa visa implementar ações, projetos
e programas com foco na melhoria dos resultados educacionais. “Para que se garanta o
acesso, a permanência e o sucesso da aprendizagem do aluno é necessário a participação
de todos: escola, família e comunidade em geral", enfatizou.

ESPÍRITO SANTO

Chamada Pública Escolar 2018 começará com
Rematrícula e Transferência

A partir da próxima segunda-feira (16) terá início o processo de Chamada Pública Escola
2018. As primeiras ações são as solicitações de
Rematrícula e Transferência Interna, que podem ser realizadas de 16 de outubro e 10 de
novembro, no site da Seduc, no banner Chamada Pública Escolar 2018.
O processo de matrícula, conhecido como
Chamada Pública Escolar, tem como objetivo
assegurar o acesso dos estudantes às unidades
públicas que oferecem o Ensino Fundamental
e Médio e a sua permanência no processo de
escolarização. O processo de organização de

matrículas compreende as seguintes etapas:
Rematrícula; Transferência Interna; Pré-Matrícula; Divulgação do Resultado e Efetivação da
Matrícula.
“As escolas da rede estadual estão abertas
para todos os cidadãos. Todo o processo de
matrícula será realizado pela internet para facilitar o acesso. A Chamada Pública é um esforço comum para que todos os alunos estejam regularmente matriculados. A rede estadual tem capacidade para atender até 340 mil
estudantes”, destaca o secretário de Estado da
Educação, Haroldo Rocha.

BAHIA

Estudantes de Ilhéus visitam instituto de
acolhimento de crianças

Na semana em que se comemora o Dia das
Crianças, os estudantes do 1º ano do Programa Ensino Médio Inovador (ProEi), do Colégio Estadual Professor Fabio Araripe Goulart
– Tempo Integral, localizado em Ilhéus, visitaram, nesta segunda-feira (9), o Instituto de
Acolhimento Renascer, que cuida de menores
abandonados ou afastados judicialmente de
seus familiares. Durante a atividade, os estudantes conheceram o funcionamento do
abrigo e interagiram com as crianças atendidas pela instituição. Como desdobramento, os
alunos discutirão sobre o tema em atividades
interdisciplinares, a exemplo de rodas de conversa e produção textual.
De acordo com o professor Wilson Marques
Costa, responsável por coordenar a atividade,
a iniciativa foi motivada pelos próprios alunos,

que se sensibilizaram em conhecer o instituto.
“Eles foram recebidos pela equipe da instituição, que mostrou o espaço físico e como funciona o processo de acolhimento e adoção de
crianças”, destaca o educador.
O professor articulador do ProEi, Astor Vieira
Júnior, afirma que, em decorrência da visita, os
estudantes vão participar de atividades interdisciplinares envolvendo a temática. “O objetivo foi aproximar os educandos das questões
que envolvem as relações afetivas para além
do processo de ensino e de aprendizagem,
para que eles conhecessem a legislação que
ampara os direitos desses menores institucionalizados. Após a visita, os estudantes irão participar de uma roda de conversa para expor
seus relatos escritos e orais sobre o assunto”,
explica o professor.

BAHIA

Estudantes protagonizam gincana cidadã
Solidariedade, combate à violência contra a mulher, ecologia, esporte e cultura. Estes foram os temas
que nortearam a “II Gincana do Bernadete: Primavera Cidadã”, protagonizada pelos estudantes do
Colégio Estadual Professora Maria Bernadete Brandão, localizado na Estrada das Barreiras, em Salvador. A ação, realizada durante três dias, com encerramento nesta quarta (11/10), teve como proposta possibilitar à comunidade escolar de conviver em grupo e socializar o conhecimento através
de atividades lúdicas e interativas.
O estudante Jonas Sodré, 18 anos, 3º ano, era um dos mais entusiasmados. Ele conta que a equipe
‘Esquadrão Rosa’, vencedora do turno matutino e da qual foi o líder, “lutou muito” para cumprir as
atividades e conquistar o reconhecimento. “Estou muito emocionado, porque na nossa gincana a
gente não só se diverte e interage com os colegas, como obtemos novos aprendizados e aguçamos
o nosso espírito solidário. A tarefa da arrecadação de notas fiscais para doar à instituição Apoio ao
Combate ao Câncer Infantil (ACCI), em Simões Filho, foi muito gratificante, me tocou bastante”,
contou.
A professora Maiana Rose, uma das organizadoras da gincana, destacou que esta ação do Bernadete
promove o exercício da solidariedade entre os participantes, que, este ano, se dividiram em equipes
nomeadas com as cores do arco-íris. “Durante a ação, os nossos alunos foram estimulados a praticar
o espírito solidário, esportivo e colaborativo, bem como lidaram com temas culturais, ecológicos e
sociais, a exemplo do combate à violência contra a mulher”.

BAHIA

Estudantes de Poções apresentam projetos
científicos em feira escolar de ciências

Os estudantes do Colégio Estadual Eurides
Santana, localizado no município de Poções,
apresentaram, nesta quarta-feira (11), 24 projetos científicos durante a IV Feira de Ciências
da unidade escolar, que teve como tema “Poções, Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura”. A feira, aberta à comunidade, visa o incentivo à iniciação científica dos estudantes e
os projetos apresentados buscam solucionar
problemas existentes na sociedade.
Segundo a diretora do colégio, Cleide Jane
Sousa, as feiras escolares são essenciais para o
aprendizado dos estudantes. “Nos estandes
montados na feira, os estudantes têm a oportunidade de mostrar seus projetos científicos

que objetivam dar um retorno à comunidade,
pois são voltados para identificar e solucionar
problemas de cunho social, ambiental, econômico e cultural”, destaca a gestora.
A estudante Bruna Palmeira, 16, 2º ano, apresentou com sua equipe o projeto “As nascentes do Rio das Mulheres: cuidar para não morrer”. “Nosso projeto visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação das
nascentes do rio localizado em nossa cidade.
Além disso, ele propõe a criação de mecanismos para a revitalização das nascentes, exemplo de realização de palestras e participação
de audiências públicas sobre a água”, informa.

PIAUÍ

Seduc e MP reforçam parceria para o Projeto
Queremos Paz

A Secretaria de Estado da Educação e o Ministério Público estão reforçando a parceria para
a execução do Projeto Queremos Paz, juntamente com a iniciativa do Pacto pela Aprendizagem, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania
(CAODEC).
O objetivo é orientar as escolas sobre como
proceder diante dos casos de indisciplina e
atos infracionais cometidos por menores de 18
anos dentro do âmbito escolar, além de trabalhar a valorização de princípios básicos como
a tolerância, o respeito e a justiça, visando inserir a cultura da paz nas escolas, formando cidadãos críticos e atuantes.
Após o processo de orientação e diagnóstico
das deficiências nas unidades escolares, o pro-

jeto Queremos Paz teve início no primeiro semestre de 2016, onde as escolas desenvolveram ações com base na temática da paz, como
caminhadas, produção de materiais, gincanas,
seminários, concurso de redação, de desenho,
de música e dança.
De acordo com a Gerente de Inclusão e Diversidade da Seduc, Luiza Solano, dentro deste
contexto a secretaria integra o Projeto Queremos Paz com o Pacto pela Aprendizagem, que
é um plano estratégico de educação. "A iniciativa nasceu da necessidade de aglutinar as diversas ações desenvolvidas na Seduc com o
objetivo de melhorar ainda mais a aprendizagem dos nossos alunos, utilizando a proficiência, mobilização, sensibilização e fluxo", afirmou.

PIAUÍ

Escola promove ação contra desperdício de
papel

A Unidade Escolar Deputado Alberto Monteiro
está desenvolvendo um projeto de conscientização com os alunos sobre o desperdício de
papel em sala de aula.
O tema "desperdício de papel" surgiu a partir
da constatação de que uma grande quantidade de papel (folhas de caderno) vinha sendo
desperdiçada pelos alunos em sala de aula, diariamente, no turno manhã.
O projeto teve como foco as questões ambientais visando desenvolver conhecimentos e
estabelecer condições para os estudantes relacionarem-se de forma positiva com o meio
ambiente, valorizando-o como parte integrante e sentindo-se responsáveis pela sua

preservação. Além disso, permitiu a contextualização, na prática, de conteúdos matemáticos vistos durante o ano letivo.
O aluno Gabriel Araújo, do 8º ano, explica que
eles pretendiam, principalmente, chamar a
atenção dos pais e alunos para evitar o desperdício de papel em sala. "Além de gastar dinheiro, gasta os recursos naturais. Quando começamos a recolher os papéis no inicio da
pesquisa, chegamos a recolher mais de 200 folhas inteiras em uma única sala, fora as rasgadas".

RONDÔNIA

Escola concorre ao Prêmio Gestão Escolar 2017
com o projeto Terceirão

Referência em aprovação de alunos em vestibulares, a Escola Estadual de Ensino Médio
João bento da Costa, de Porto Velho (RO), foi
a vencedora da etapa estadual do Prêmio Gestão Escolar (PGE-2017), e agora concorre ao
destaque regional, cujo resultado será divulgado durante evento que acontecerá nos dias
19 e 20 deste mês, em Rio Branco (AC). As primeiras colocadas nas cinco regiões brasileiras
irão concorrer ao Prêmio Escola Referência
Nacional no dia 6 de dezembro. A premiação
consiste em R$ 30 mil concedidos pelo Concelho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que promove o evento há 19 anos em
parceria com o Ministério da Educação (MEC)
e a União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime).

No ano passado, a vencedora foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Rondon, de Vilhena (RO), o que garantiu
ao diretor Flávio Antônio da Graça uma viagem de Intercâmbio aos Estados Unidos.
De acordo com a coordenadora estadual do
PGE, Elizabete Siqueira, Rondônia sempre tem
garantido participação, e neste ano já se destacou em nível nacional como o segundo Estado que mais teve escolas inscritas, 318, o que
equivale a 31% do total de 1.143 instituições
de ensino público. O Estado que mais teve inscrições foi o Tocantins, com 401, ou 37,7% das
1.486. Em todo o País há 146.065 escolas públicas, mas apenas 4.119 concorreram.

