
                                                            

               
 

Consed anuncia sede de sua 
IV Reunião Ordinária em 2017 

 
Bonito, 
MATO GROSSO DO SUL 
 
 
 
 
 
 

O Conselho Nacional de Secretários de Educa-

ção anunciou a cidade-sede de sua última reu-

nião ordinária do ano, Bonito, em Mato Grosso 

do Sul. O encontro está marcado para os dias 

4 e 5 de dezembro e deve reunir os responsá-

veis pelas pastas da Educação de todos os es-

tados e do Distrito Federal. 

Na programação da IV Reunião Ordinária tam-

bém está prevista a entrega do Prêmio Gestão 

Escolar 2017, promovido pelo Consed, em par-

ceria com o Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação (FNDE), o Mec, a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-

ção (Undime) e parceiros do terceiro setor. 
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PERNAMBUCO 

Escola de Referência é tricampeã na etapa 
estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

A Arena Pernambuco foi palco do tricampeo-

nato estadual da equipe N@nobit, na Olimpí-

ada Brasileira de Robótica (OBR), realizada 

neste domingo (03). Formada pelos estudan-

tes da Escola de Referência em Ensino Médio 

José de Alencar, localizada em Paulista, o 

grupo garantiu o primeiro lugar com folga 

(620 pontos) e a vaga para a competição naci-

onal, que acontece de 7 a 9 de novembro, na 

cidade de Curitiba (PR). Além da José de Alen-

car, a Erem Porto Digital, localizada no Recife, 

conquistou o terceiro lugar com a equipe Lego 

Bulls (370 pontos) e também segue para a 

etapa nacional. O segundo lugar ficou com o 

The Hackers, da rede municipal do Recife (390 

pontos). 

O secretário de Educação, Fred Amancio, es-

teve presente durante toda a tarde de compe-

tição e vibrou com os estudantes. Para ele, o 

mais importante é participar, independente-

mente de resultado. "O nosso objetivo maior 

na área da robótica é o trabalho pedagógico 

que é feito nas escolas. A gente fica muito feliz 

em ver esses estudantes contentes com o re-

sultado, competindo, e todos estão de para-

béns por estarem aqui. Alguns vieram de tão 

longe, e é isso que emociona a gente", decla-

rou Fred. 

  



PERNAMBUCO 

Sucesso de arrecadação prorroga Campanha 
Livro Solidário
    

O sucesso de arrecadação de livros fez com 

que a Campanha Livro Solidário fosse prorro-

gada até o dia 15 de setembro. Se você deseja 

doar livros e ajudar as bibliotecas das escolas 

públicas da Mata Saul, o momento é esse. Até 

agora, a campanha já acumula mais de 30 mil 

livros arrecadados (Imagem ao lado). 

A iniciativa é uma realização da Companhia 

Editora de Pernambuco (CEPE) e a Secretaria 

Estadual de Educação (SEE), por meio da Bibli-

oteca Pública do Estado (BPE), e tem como ob-

jetivo reabastecer as bibliotecas das unidades 

de ensino da Mata Sul atingidas por fortes 

chuvas deste ano. 

Os interessados em doar livros podem procu-

rar os postos de arrecadação nas Gerências 

Regionais de Educação (GREs), além da Biblio-

teca Pública do Estado, Academia Pernambu-

cana de Letras, o Núcleo de Atenção ao Servi-

dor (NAS), na SEE, e em diversas escolas da 

Rede Estadual, sempre no horário das 8h às 

17h. Para informações sobre os pontos de ar-

recadação, o contato pode ser feito pelo tele-

fone da BPE: (81) 3181-2642. 

Empresas parceiras – Algumas empresas estão 

colaborando com a iniciativa e já doaram, até 

o momento, cerca de 8 mil títulos para a cam-

panha. A campanha conta com a parceria da 

Academia Pernambucana de Letras (APL); Pre-

feitura do Recife; Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco (TCE-PE); e a Fundação Joa-

quim Nabuco (FUNDAJ). 

 

PERNAMBUCO 

Programa Ganhe o Mundo abre inscrições 
para curso de alemão    

A Secretaria de Educação do Estado, por meio 

do Programa Ganhe o Mundo (PGM), abriu 

100 vagas para curso de alemão. As vagas são 

destinadas para os estudantes de cinco escolas 

da rede estadual jurisdicionadas às Gerências 

Regionais de Educação Recife Norte e Recife 

Sul.  

As aulas serão ministradas no contra turno das 

aulas regulares. As inscrições são feitas manu-

almente, com a impressão da ficha que está 

disponível no link do PGM, no site da Secreta-

ria de Educação. 

A iniciativa trata-se de um projeto experimen-

tal para verificar a viabilidade futura de vir a ter 

a Língua Alemã no Programa Ganhe o Mundo 

em todo o Estado, como já acontece com as 

línguas Inglesa e Espanhola. Por isso, neste pri-

meiro momento, a oferta do curso de alemão 

contempla apenas cinco escolas, pois algumas 

delas já possuem parceria com o Instituto Go-

ethe, demanda de estudantes interessados em 

estudar a língua e estrutura de professores 

para a realização imediata do curso. 

  



BAHIA 

Estudantes aprendem sobre produção de uva 
e vinho em Morro do Chapéu 

 

Estudantes do Centro Territorial de Educação 

Profissional da Chapada Diamantina II, locali-

zado em Morro do Chapéu, a 388 Km de Sal-

vador, estão participando de uma nova expe-

riência. 

Por meio de um estágio na fazenda Alto do 

Bonito, alunos dos cursos técnicos de nível 

médio em Agropecuária e Agroecologia 

aprendem todo o processo de plantio até a co-

lheita da uva para utilização na produção de 

vinho. Dentro da atividade, os participantes 

também conhecem o processo de transforma-

ção da uva em vinho. 

 

O professor responsável pelo acompanha-

mento do estágio, Franco Dourado, explica 

como surgiu oportunidade de oferecer aos es-

tudantes essa qualificação. “Fizemos uma vi-

sita para uma aula prática na Associação dos 

Pequenos Criadores de Morro do Chapéu, 

onde os estudantes tiveram o primeiro contato 

com o processo da uva. Depois mantivemos 

contato e um produtor mostrou interesse em 

disponibilizar estágios para estudantes devido 

ao crescimento da demanda na região. Então, 

foi iniciada essa atividade na fazenda Alto do 

Bonito, onde se qualificam e recebem uma 

ajuda de custo de R$ 250”, destaca. 

 



BAHIA 

 Secretaria mobiliza 
estudantes e 
professores para a 
Prova Brasil 
 

Os estudantes da rede estadual estão sendo 

mobilizados para a aplicação das provas naci-

onais de Língua Portuguesa e Matemática do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB)/ Prova Brasil 2017. As provas serão re-

alizadas em um único dia nas escolas, no perí-

odo de 23 de outubro a 1º de novembro, con-

forme agendamento prévio feito pela empresa 

responsável pela aplicação. 

A avaliação 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 superintendente de Gestão da Informação 

da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 

Cristiane Ferreira, afirma que a avaliação do 

SAEB contribui para a obtenção de um diag-

nóstico da Educação Básica, que também sub-

sidiará a formulação, reformulação e o moni-

toramento das políticas públicas nas esferas 

municipal, estadual e federal.   

Neste sentido, ela chama a atenção para o en-

volvimento dos professores e dos estudantes 

de modo a qualificar o resultado. “O objetivo 

não é reprovar ou aprovar o aluno, mas obter 

um diagnóstico sobre o que os estudantes 

aprenderam em Língua Portuguesa e Matemá-

tica, durante os anos de estudo. É muito im-

portante a participação de todos os professo-

res neste trabalho de sensibilização junto aos 

estudantes da rede, para que eles façam a 

prova de forma mais consciente e responsá-

vel”, afirma Cristiane Ferreira. 



MINAS GERAIS 

Estudante mineira destaca participação em 
evento científico na Inglaterra 

 
A estudante Laura Krueger representou a Es-

cola Estadual Três Poderes, localizada em Belo 

Horizonte, no 59º London International Youth 

Science Forum (LIYSF) realizado em Londres, 

capital da Inglaterra.  

Durante os quinze dias em terras britânicas, a 

estudante do 2º ano do Ensino Médio da rede 

estadual mineira compartilhou conhecimento 

com discentes, docentes e profissionais de 

mais de 75 países, que apresentaram projetos 

científicos e debateram, entre outros assuntos, 

a importância da ciência e suas aplicações em 

benefício de toda a humanidade. 

No encontro, promovido pela Universidade 

Imperial College entre 26 de julho e 9 de 

agosto de 2017, Laura apresentou a pesquisa 

“Síndrome de Burnout: um estudo com profes-

sores de uma escola da rede pública de Belo 

Horizonte”, que investiga o esgotamento pro-

fissional em docentes. “O projeto foi bem re-

cebido tanto pelo avaliador quanto pelos ou-

vintes que visitaram meu estande. As pessoas 

sempre ficam surpresas ao conhecer um tra-

balho de Psicologia nesses ambientes, mas as 

opiniões foram positivas, já que os professores 

se identificam com o assunto e os alunos pas-

sam a entender que o docente pode passar 

por problemas psicológicos devido a sua pro-

fissão e ao ambiente laboral”, relata.  

Orientado pelas professoras Mariana Guedes e 

Lívia Borges, o estudo foi realizado com 45 

educadores.   

Almejando seguir carreira acadêmica e cursar 

Psicologia na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Laura acredita que a participa-

ção no LYISF vai agregar nos seus estudos atu-

ais e futuros, acrescentando que a viagem, 

custeada pela Secretaria de Estado de Educa-

ção (SEE), não é apenas a realização de um so-

nho individual, mas de todas as pessoas envol-

vidas no projeto.



 
SANTA CATARINA 

Secretaria oferece curso 
com foco na 
Retificação do Censo 
Escolar 2017

Nas próximas semanas, os supervisores de 

Políticas e Planejamento Educacional e os 

coordenadores Regionais do Censo Escolar 

das Gerências Regionais de Educação (Ge-

reds), juntamente com 72 responsáveis 

pelo preenchimento do Censo Escolar nas 

escolas estaduais estarão reunidos para a 

Capacitação sobre Avaliação e Orientação 

para Retificação do Censo Escolar 2017. 

Os profissionais estão divididos em três po-

los: entre os dias 4 e 6 de setembro nos mu-

nicípios de Brusque e Chapecó, e entre 12 

e 14 de setembro em Fraiburgo. Todas as 

Regionais de Educação, a coordenadoria 

Regional da Grande Florianópolis e o Insti-

tuto Estadual de Educação serão contem-

plados com as formações. 

Com a divulgação dos dados preliminares 

em setembro é necessário orientar os res-

ponsáveis nas Gereds e nas escolas sobre a 

leitura e interpretação dos relatórios, a fim 

de identificar as inconsistências e executar 

as devidas correções durante o período de 

Retificação do Censo Escolar. Além disso, 

serão repassadas nos encontros as orienta-

ções e providências a serem desenvolvidas 

sobre o Módulo Confirmação de Matrícula. 

“A capacitação é  um suporte facilitador e 

esclarecedor do processo para que o Es-

tado consiga atingir o fornecimento dos da-

dos mais fidedignos possíveis”, destaca a 

gerente de Avaliação da Educação Básica e 

Estatísticas Educacionais da SED, Sandra 

Mara Cardoso. 

O Censo Escolar é um levantamento de da-

dos estatístico-educacionais, de âmbito na-

cional, realizado todos os anos e coorde-

nado pelo INEP. Trata-se do principal ins-

trumento de coleta de informações da edu-

cação básica, que abrange as suas diferen-

tes etapas e modalidades: ensino regular 

(educação infantil e ensinos fundamental e 

médio), educação especial e educação de 

jovens e adultos (EJA). 

  



TOCANTINS 

Tocantins registra mais de 23 mil inscritos no 
Encceja 2017  

O Ministério da Educação divulgou o nú-

mero de inscritos para o Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jo-

vens e Adultos (Encceja) 2017. 

No Tocantins, 23.887, pessoas se inscreve-

ram para a edição de 2017 da avaliação. Em 

todo o País foram 1.573.862 inscritos. As 

provas serão aplicadas no dia 22 de outu-

bro em 12 municípios tocantinenses. 

O principal objetivo da avaliação é aferir 

competências, habilidades e saberes de 

pessoas que não conseguiram concluir o 

ensino fundamental ou o ensino médio na 

idade correta. 


