
                                                            
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Comissões de Avaliação do Prêmio Gestão  
Escolar convocadas para participar de curso
 

Encerrado o período de inscrição para o Prê-

mio Gestão Escolar (PGE), agora os integran-

tes das Comissões de Avaliação do certame 

entram para as etapas de avaliação local e es-

tadual. Para que isso aconteça, o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Con-

sed) disponibilizou o curso para avaliadores 

no site do PGE (inscricao.premiogestaoesco-

lar.org.br/) destacando os critérios que deve-

rão norteá-los na avaliação. Todos devem se 

inscrever e vivenciar o curso até o dia 15 de 

setembro. 

 

 

 

 

 

Ele dispõe de 20 horas/aula e está dividido 

em oito unidades. A realização do curso não é 

obrigatória, mas é recomendado que todos 

os avaliadores, tanto os locais quanto estadu-

ais, façam o curso antes das Gerências Regio-

nais de Educação (GRE) selecionarem a “Es-

cola Destaque Local”, cuja divulgação está 

prevista para o dia 15.  
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PERNAMBUCO 

Robótica na Rede promove formações em es-
colas e regionais 

 

Desde o mês de agosto a Secretaria Estadual 

de Educação (SEE), por meio da Gerência de 

Políticas Educacionais do Ensino Médio 

(GEPEM), está realizando diversas formações 

pelo projeto “Robótica na Rede”. O público-

alvo é professores das disciplinas de Matemá-

tica e Física das escolas do Ensino Médio par-

ticipantes do projeto, cujo foco é fortalecer o 

ensino de robótica na Rede. Para os meses de 

setembro e outubro, estão programados mais 

11 encontros em unidades de ensino de todo 

o Estado. 

Ao todo, 145 escolas da Região Metropolitana 

do Recife (RMR) e Mata sul de Pernambuco já 

receberam as formações. As próximas aconte-

cerão em mais 186 unidades de ensino do Ser-

tão, Agreste, Mata Norte e Mata Centro. Nos 

encontros, as empresas contratadas pela SEE, 

MSTECK / VIAMAKER, repassam para os pro-

fissionais um treinamento sobre a utilização 

do kit do material de robótica disponibilizado 

pelo órgão, além de orientações sobre como 

vivenciar a prática nas escolas. 

  



 

 

PIAUÍ 

Secretária de Educação entrega reforma do 
Ceti Júlia Nunes 

O governador do Estado, Wellington Dias, e a 

secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, 

inauguraram nesta terça-feira (05), a quadra 

poliesportiva e a reforma do Centro Estadual 

de Tempo Integral (Ceti) Julia Nunes Alves, lo-

calizado no bairro Itararé, em Teresina. 

Executada pela Secretaria de Estado da Educa-

ção (Seduc), a obra é a 60ª escola de Tempo 

Integral inaugurada pelo governo do Estado. 

Para a secretária Rejane Dias, as escolas da 

rede precisam dessas reformas para manter 

sempre a alta qualidade do ensino e aprendi-

zagem. 

"O Júlia Nunes passou por uma reforma im-

portante e é dessa forma que continuaremos 

trabalhando. Nesse governo, a Seduc tem pro-

curado melhorar a estrutura das escolas e con-

tinuaremos investindo para dar uma estrutura 

digna aos nossos alunos e professores, porque 

isso está ligado diretamente à melhoria do 

nosso ensino e aprendizagem", disse a secre-

tária. 

 

 



    

 

 

PIAUÍ 

Escolas piauenses participam de desfile cívico 
da independência 

 

Onze escolas representaram a rede estadual 

de ensino no desfile cívico em alusão ao Dia 

da Independência, comemorado nesta quinta-

feira 7 de setembro. O desfile aconteceu na 

avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina. 

A tradicional parada cívico-militar contou com 

fanfarras e bandas marciais formada por alu-

nos da rede estadual e de outras instituições. 

  



 

 

PIAUÍ 

Time de escola piauiense é campeão pela 
quarta vez em brasileiro de handebol 

 
Os meninos do Caic Balduino Barbosa de Deus 

da equipe piauiense de handebol conquista-

ram o título do Campeonato Brasileiro de Han-

debol Escolar pela quarta vez consecutiva, 

após vencer o time do ES por 21 a 19. 

O time do Piauí venceu na final do campeo-

nato que aconteceu em Guarapari, o Colégio 

Castro Alves, do Espírito Santo. O placar de 21 

a 19 vai levar os meninos do Piauí a conhecer 

mais um país, o Qatar em 2018, onde acontece 

o Mundial de handebol. A equipe já participou 

da competição na Croácia, em 2012; Turquia, 

2014 e França, 2016. Portanto será a quarta vez 

que o Caic Balduíno do Piauí, representa o Bra-

sil no mundial. 

Para o treinador do time, Giuliano Ramos, va-

leu todo o esforço feito por eles. "Todo o tra-

balho foi realizado com muito esforço e dedi-

cação. Lutamos até o fim, onde fomos premi-

ados com o título e vamos mais uma vez re-

presentar o Brasil no mundial", comentou o 

treinador.



 

 

SANTA CATARINA 

Equipe da Educação de Santa Catarina parti-
cipa de reuniões em Brasília 

O secretário de Estado da Educação, Eduardo 

Deschamps, juntamente com a diretora de Ges-

tão da Rede Estadual, Marine Pacheco, secre-

tária adjunta de Articulação Nacional, Lourdes 

Coradi Martini, e representantes dos parceiros 

da SED, Itaú BBA e Federação das Indústrias e 

Comércio de SC (Fiesc), participaram de reuni-

ões no Ministério da Educação (MEC) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento  (BID). 

No MEC, Marilene apresentou o novo modelo de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissio-

nal (EMIEP) para a secretária de Educação Pro-

fissional e Tecnológica do MEC (Setec), Eline 

Nascimento. O modelo foi implantado em quatro 

escolas catarinenses com sete turmas e 177 

alunos. O curso tem matriz completamente inte-

grada entre ensino técnico e médio regular evi-

tando a sobreposição de conhecimento. Tam-

bém é inovador na carga horária que se apro-

xima da proposição da nova legislação do en-

sino médio, que fomenta ensino técnico profissi-

onal como uma das trajetórias a serem escolhi-

das pelos alunos.   

Com a presença da reitora do Instituto Federal 

de Santa Catarina  (IFSC), Maria Clara Kaschny 

Schneider, a pauta foi a transferência do Centro 

de Educação Profissional (CEDUP) de Guara-

mirim para o IFSC. Um relatório sobre as reais 

necessidades do IFSC será produzido e entre-

gue para Eline para oficialização do MEC. Des-

champs aproveitou a oportunidade para convi-

dar a secretária Eline para ir à Santa Catarina. 

"Temos os Cedups de Guaramirim, Timbó e Ma-

fra em fase de finalização e vamos entregar a 

comunidade nos próximos meses. Estamos arti-

culando as parcerias e a oferta", destaca Des-

champs. 



  

 

 

 

 


