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Pará investe em obras de reforma e
ampliação da sede da Secretaria de Educação
O governador Simão Jatene e a secretária de
Estado de Educação, Ana Claudia Serruya
Hage, assinaram duas ordens de serviço, formalizando o início das obras de reforma da
sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), localizada em Belém. O prédio tem 32
anos de inauguração, e nunca recebeu uma reforma tão profunda quanto a que começará
ainda em outubro.
O prédio central tem vários anexos. Além de
garantir melhor adequação dos espaços dos
setores das Secretarias Adjuntas, a ampliação
vai permitir agregar outros órgãos da gestão
da educação que funcionam em prédios distantes da sede, entre eles o Núcleo de Esporte
e Lazer (NEL) e o Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Pará (Cefor).

Ana Claudia Hage também agradeceu aos servidores que atuam na sede da Secretaria. Ela
disse ao governador que há uma grande expectativa pela execução do projeto, devido às
condições de depreciação em que se encontra
o prédio de três pavimentos.
Segundo a secretária, Simão Jatene é o primeiro governador a visitar a sede da Seduc em
muitas décadas, e está empenhado em mudar
a qualidade da educação. “Temos um governo
que valoriza a educação, e isso está demonstrado na criação do Pacto pela Educação, na
busca de parcerias público-privadas e na obtenção do empréstimo do BID, que já está viabilizando a reforma de tantas escolas por todo
o Estado”, destacou.

TOCANTINS

Secretária destaca parceria e discute
fortalecimento na relação entre Seduc e
prefeitura de Arraias

Dando continuidade ao trabalho na Regional
de Arraias, a secretária de Estado da Educação,
Juventude e Esportes, professora Wanessa Zavarese Sechim, reuniu-se com o prefeito Wagner Gentil, e com a secretária municipal de
Educação, Ildelena Prado Amaral. Na pauta do
encontro, questões conjuntas entre Estado e
município, além de possibilidades de parcerias
visando o fortalecimento da aprendizagem,
tanto na rede estadual, quanto na rede municipal de ensino.
De acordo com a secretária, a relação da Seduc
com o município de Arraias já é muito boa e
que o momento era de fortalecer ainda mais
as parcerias. Em sua fala, a gestora reforçou a
necessidade de manter o foco das ações nos
alunos, sejam eles das escolas estaduais, ou
das municipais.

“Temos que ter em mente que o aluno é do
Tocantins. Hoje ele está na educação infantil,
no ensino fundamental, amanhã ele estará no
ensino médio, na rede estadual de ensino. Estamos aqui para nos colocar à disposição da
Prefeitura para o que for preciso e para ampliar
as nossas parcerias”, completou.
Entre ações conjuntas entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais no âmbito da
educação, estão questões quanto o transporte
escolar e programas educacionais, como os
desenvolvidos em parceria com o Instituto
Ayrton Senna (IAS), como o Acelera Brasil, o
Circuito Campeão e o Se Liga. Dentro deste
contexto, os encontros com os gestores municipais são importantes para o fortalecimento
do processo ensino-aprendizagem.

TOCANTINS

Mais de 37 mil estudantes realizaram o
Simulado para a Prova Brasil

Cerca de 37 mil estudantes participaram do
primeiro Simulado da Prova Brasil realizado
pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), por meio da Gerência
de Avaliação da Aprendizagem. Aplicado em
duas etapas, o simulado contou com a participação de 6.118 estudantes do 5º ano do ensino fundamental, 16.627 do 9º ano do ensino
fundamental e 14.933 da 3ª série do ensino
médio, chegando ao total de 37.678 alunos.
Na quarta-feira, 18, aconteceu a segunda
etapa do simulado, nas 13 Diretorias Regionais
de Educação. A primeira aplicação ocorreu no
dia 11 deste mês.
O objetivo desse trabalho é ofertar educação
de qualidade para todos os alunos com ações
que fortaleçam a participação e garantam o
êxito dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica

(Saeb/Prova Brasil). Dessa forma, as avaliações
simulam a metodologia de aplicação da Prova
Brasil, que avalia o conhecimento dos alunos.
As provas são aplicadas para os alunos do 5º e
9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do
ensino médio da rede estadual, nas disciplinas
de língua portuguesa e matemática para todas
as referidas turmas.
A elaboração e reprodução das provas são realizadas pela Seduc, mas a aplicação e correção ficam sob a responsabilidade de cada unidade escolar.
Os alunos recebem todas as orientações em
relação ao simulado, como duração do tempo,
número de questões, organização dos blocos
e preenchimento do cartão-resposta. Tendo
como base o formato das avaliações externas
da Prova Brasil.

TOCANTINS

Seduc discute melhoria da aprendizagem nas
escolas

Um dos momentos importantes durante as
ações da Seduc descentralizada, o encontro
com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas da rede estadual de ensino é
fundamental para que sejam repassados aspectos e direcionamentos para a implementação da proposta pedagógica. Em Arraias, o encontro foi realizado na Câmara Municipal e
contou com a presença de representantes das
19 escolas localizadas nos seis municípios jurisdicionados À Diretoria Regional.
Antes da reunião, alunos de escolas estaduais
da regional realizaram apresentações de música e dança desenvolvidas nas unidades educacionais. Durante o encontro, a secretária de
Estado da Educação, Juventude e Esportes,

professora Wanessa Zavarese Sechim, reforçou a proposta pedagógica para 2017 e destacou as mudanças no Regimento Escolar, aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação e
publicadas em agosto.
As mudanças no Regimento Escolar, segundo
a secretária, dizem respeito principalmente à
recuperação final dos alunos. As alterações já
passam a valer a partir deste ano letivo e apontam que aqueles estudantes que não conseguirem média 7,0 ao final do ano terão outra
chance de conseguir avançar nos estudos,
desde que fiquem com notas entre 5,0 e 6,9.
Ficando com notas entre esses dois valores os
alunos poderão fazer uma recuperação final,
na qual terão que conseguir média 7,0 para serem aprovados.

TOCANTINS

Estudantes são contemplados com aulões do
Projeto #ToNoEnem

Estudantes da 3ª série do ensino médio, de Taquari, em Palmas, recebem, a partir desta
sexta-feira, 20, a equipe de professores do
Projeto #ToNoEnem Aulão. O objetivo é promover oportunidades para que os estudantes
das escolas públicas possam se preparar melhor para as provas, tirar dúvidas, rever conteúdos e ter mais segurança para realizar o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

comunidade de Taquari demonstraram interesse em participar dos Aulões, mas devido à
distância, eles não puderam assistir às aulas.
“Nós lutamos diariamente para que o processo
de ensino e aprendizagem aconteça, e, diante
do interesse dos estudantes, a solução encontrada foi levar os professores até a escola, pois
promover a educação de qualidade para todos
é nosso dever”.

Os estudantes poderão participar dos Aulões,
que acontecem na Escola Estadual Maria dos
Reis, dos dias 20 a 28 de outubro, das 9h às
12h. “A previsão de atendimento a estudantes
da escola e da região”, salientou o coordenador do projeto, professor Luciano Ieg.

A diretora Rosa Maria explicou que quando o
projeto foi iniciado, no dia 16 de setembro,
com as aulas no Quartel do Comando Geral
(QCG), os alunos se inscreveram, mas a distância resultou em algumas dificuldades para participar.

A titular da Seduc, professora Wanessa Zavarese Sechim, explicou que os estudantes e a

TOCANTINS

Alunos participam de bate-papo com a equipe
gestora da Seduc

Um dos pontos importantes das ações que a
Secretaria de Estado da Educação, Juventude e
Esportes (Seduc) nas Diretorias Regionais de
Educação (DRE) é o bate-papo com os alunos
da rede estadual. Em Arraias, cerca de 220 estudantes estiveram presentes na Câmara Municipal nesta sexta-feira, 20, para o encontro
com a professora Wanessa Zavarese Sechim,
gestora da Seduc.
Durante o bate-papo com os alunos, a secretária falou sobre o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e a realização dos sonhos para
o futuro dos alunos. Em quase duas horas de
conversa, a gestora citou exemplos de sucesso
no Enem e sobre as ferramentas de apoio que

a Seduc tem para auxiliar os estudantes na reta
final de preparação para as provas.
Mas antes do início da reunião, a equipe gestora da Secretaria foi recepcionada, ainda na
frente do Parlamento municipal, pela fanfarra
do Colégio Estadual Joana Batista Cordeiro. Já
dentro do plenário, o coral da Escola Estadual
Brigadeiro Felipe abriu as apresentações culturais elaboradas pelas escolas da rede estadual.
Na sequencia, a o Colégio Joana Batista Cordeiro voltou à cena com uma apresentação de
Maculelê, dança africana que remete os guerreiros do passado. Ponto alto das apresentações foi a Sússia, dança típica quilombola, tradicional em Arraias.

TOCANTINS

Centro de Línguas da Seduc oferece Aulões de
Redação para Enem

Os alunos das escolas públicas de Palmas que
estão se preparando para Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) terão um reforço a mais
para atingir um bom desempenho da prova. A
partir da próxima segunda-feira, 23, o Centro
de Línguas da Secretaria de Estado da Educação Juventude e Esportes (Seduc) realizará os
Aulões de Redação, três vezes por semana, na
sede da Universidade Corporativa do Estado
do Tocantins. A iniciativa integra o projeto
#ToNoEnem, desenvolvido pela Pasta com o
objetivo de preparar os estudantes para o
exame.
Podem participar das aulas de redação alunos
da rede pública que estejam cursando a 3ª série do ensino médio. Para se inscrever, é necessário acessar o site da Seduc e preencher o
formulário. A intenção da Seduc é atender
cerca de 160 estudantes por dia.

Segundo a superintendente de Desenvolvimento da Educação, Jucylene Borba Dias, as
aulas de redação integram a proposta pedagógica da Pasta visando à preparação dos alunos para o Enem. “Esse intensivo de redação é
uma ferramenta a mais que estamos oferecendo. A contribuição do Centro de Línguas
tem o diferencial de oferecer as aulas de redação e também dar a devolutiva aos alunos da
correção das redações”, ressaltou.
Os aulões de redação acontecem até o dia 3
de novembro, às segundas, quartas e sextasfeiras em dois horários: das 15 às 17h, com a
professora Denise Sodré; e das 19h às 21h,
com o professor Maurício Carneiro.

PERNAMBUCO

GRE promove solenidade de premiação do
Prêmio Calunga de Gênero

A solenidade de premiação do Prêmio Calunga
de Gênero, realizado pela Gerência Regional
de Educação (GRE) da Mata Norte, aconteceu
nesta quinta-feira (19), no auditório da sede da
GRE, situada em Nazaré da Mata. Participaram
do evento professores, estudantes, a Secretaria da Mulher e a Associação das Mulheres de
Nazaré da Mata (Amunam). Os vencedores ganharam tablets e certificados da Secretaria Estadual de Educação (SEE).
De acordo com a organização do prêmio, foram inscritos 200 trabalhos de 17 escolas ligadas à Regional, representando dez cidades.
Desses, 24 vencedores, distribuídos em primeiro, segundo e terceiro lugar nas categorias
Desenho, Vídeo, Redação e Relato de Experiência Pedagógica do Ensino Fundamental e

Ensino Médio. Os candidatos trabalharam em
materiais em cima de temas sugeridos pela
GRE, como “Gênero e pessoas com deficiência”; “Gênero e meio ambiente”; “Gênero e
questão étnico-racial”; e “Gênero e religiosidade”.
“O prêmio foi muito bem acolhido pelas escolas e superou as nossas expectativas. A nossa
inspiração para a construção desse trabalho é
a proposta da discussão de gênero nas escolas, que é tão importante e tão atual no nosso
cotidiano. Esperamos que com isso, a escola
possa difundir na sua essência um pouco
desse estudo”, declarou Ana Tereza, coordenadora geral de desenvolvimento da educação
da GRE.

DISTRITO FEDERAL

Estudantes visitam Embaixada da Coreia do
Sul

Alunos da Escola Classe 803 do Recanto das
Emas visitaram a Embaixada da Coreia do Sul.
Ávidos para absorver tudo sobre o país, os estudantes do 5º ano não pouparam perguntas
e curiosidades sobre a língua e a cultura sulcoreanas.
Giovana Araújo, de 12 anos, adorou o passeio.
“Eu nem sabia que existia embaixada. É muito
bacana poder conhecer os costumes coreanos”, relatou a adolescente, que ficou impressionada com a residência oficial do embaixador, Jeong-Gwan Lee, e da embaixatriz, Jong
Ran Park, que recebeu os alunos em casa, no
Setor de Embaixadas Norte.
O encontro faz parte do programa Embaixadas
de Portas Abertas. Essa foi a segunda vez que
a missão representativa abriu as portas para
esse público, mas a primeira pelo projeto do
governo de Brasília.

A visita foi mediada pela diplomata responsável pelo departamento de cultura da embaixada, Ji Yeon Park, e pelo assessor diplomático
Elton Pacheco, que apresentaram curiosidades
e informações sobre o país, como a comida típica kimchi, espécie de repolho fermentado
com pimenta — uma das refeições coreanas
mais tradicionais.
“Quando o país era muito pobre, acreditava-se
que o kimchi tinha todos os nutrientes necessários para uma boa alimentação, principalmente para as crianças”, explicou Pacheco. Ele
contou que é comum as residências terem um
refrigerador somente para o kimchi devido ao
cheiro muito forte da iguaria.
A música coreana também foi lembrada no encontro. Muitos alunos já conheciam o estilo
musical popularmente conhecido como KPop, sucesso entre os jovens.

DISTRITO FEDERAL

Professores capacitam-se para combate à
dengue nas escolas

Professores receberam orientações para promover atividades de prevenção e combate à
dengue, ao zika vírus e à febre chikungunya,
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti.
O encontro ocorreu no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Eape),
na 907 Sul.
A ideia foi dar subsídios aos educadores para
que trabalhem o tema em sala de aula de 23 a
27 de outubro, por ocasião da Semana Nacional de Mobilização para Combate ao Aedes
aegypti.
A proposta é que os cerca de 400 educadores
que atuam como agentes mobilizadores nas
unidades escolares pensem projetos para serem desenvolvidos com estudantes e comunidade escolar nos próximos dias.

“Os professores já receberam formação sobre
o tema durante o ano e, agora, recebem orientações para abordar o assunto com os alunos
em suas unidades de ensino”, explica a professora Paula Ribeiro, da Subsecretaria de Educação Básica, da pasta de Educação.
Entre as sugestões está a de fazer uma lista de
verificação (checklist) de medidas adotadas
nas escolas para prevenir focos de proliferação
do mosquito, como cobertura de caixa d’água,
recolhimento de entulho e lavagem de recipientes que acumulam água.
Na ocasião, poderá também ser debatida a
questão da crise hídrica e a necessidade de
adoção do consumo consciente de água.

DISTRITO FEDERAL

Estudantes participam de projeto Plenarinho
na Câmara dos Deputados

Há quem acredite que política é coisa apenas
para adultos. Mas se enganam. Estudantes de
vários lugares do Brasil tomaram conta da Câmara dos Deputados nesta quinta (19) e sextafeira (20) e mostraram que as decisões do país
podem ser debatidas desde criança.
A ação, chamada de Câmara Mirim, faz parte
do projeto Plenarinho, que visa ensinar os jovens sobre a política de forma lúdica e incentivá-los a participar ativamente do ambiente
político do Brasil.
Neste ano, 17 escolas participaram do evento.
Quatro delas do Distrito Federal, incluindo o
Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília
em parceria com a Escola da Natureza.
Antes da visita, os alunos em suas escolas sugeriram projetos de lei para beneficiar a edu-

cação no Brasil. Uma comissão julgadora escolheu três das sugestões para serem votadas na
Câmara.
Assim, na quinta-feira, todos os alunos participantes foram divididos em três comissões, em
diferentes plenários, sendo cada uma responsável pelo debate de uma proposta escolhida.
O CEF 02 participou do debate sobre a proposta de implementação de uma equipe de
saúde nas escolas. Os profissionais seriam responsáveis por conscientizar os estudantes sobre a prevenção de doenças e tratar de alguns
casos, como problemas oftalmológicos e de
obesidade infantil.
A proposta foi bem vista pelos presentes.
"Acho que é importante, pois muitas crianças
precisam desse acompanhamento", opinou
Isabella Ribeiro Reis, de 14 anos.

BAHIA

Colégios estaduais começam a aplicar a Prova
Brasil na próxima segunda-feira

Os estudantes da rede estadual de ensino deverão participar, a partir de segunda-feira (23),
da aplicação das provas nacionais de Língua
Portuguesa e Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)/ Prova Brasil
2017. As provas serão realizadas em um único
dia nas escolas, no período de 23 de outubro
a 3 de novembro, conforme agendamento
prévio feito pela empresa responsável pela
aplicação. Esta avaliação é fundamental para o
replanejamento de ações pedagógicas, visando a melhoria dos processos de ensino e
de aprendizagens.
A Prova Brasil inclui estudantes do 5º e 9º anos
do Ensino Fundamental, da 3ª série do Ensino
Médio e da 4ª série da Educação Profissional,
contemplando as escolas públicas das zonas
urbanas e rurais. A avaliação do SAEB contribui

para a obtenção de um diagnóstico da Educação Básica, que também subsidiará a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas municipal, estadual
e federal.
De acordo com a superintendente de Gestão
da Informação da Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, Cristiane Ferreira, o objetivo
não é reprovar ou aprovar o aluno, mas obter
um diagnóstico sobre o que os estudantes
aprenderam em Língua Portuguesa e Matemática, durante os anos de estudo. “É muito importante a participação de todos os professores neste trabalho de sensibilização junto aos
estudantes da rede, para que eles façam a
prova de forma mais consciente e responsável”, afirma Cristiane Ferreira.

