
                                                            
 

 

 
Bett Educar cria Conselho Consultivo para 
seleção de conteúdos da edição 2018  

A Embaixada Britânica sediou nesta terça-

feira (12), a primeira reunião do Conselho 

Consultivo de conteúdos da Bett Educar 2018, 

o maior evento de tecnologia e educação da 

América Latina. O Consed foi representado na 

reunião pela secretária de Educação do To-

cantins, Wanessa Zavarese Sechim, que suge-

riu um espaço maior para debates focados 

nas metodologias para implementação das 

mudanças exigidas a partir do novo Ensino 

Médio e da Base Nacional Comum Curricular. 

“Precisamos falar sobre como fazer o currícu-

lo, os itinerários, a formação, a gestão, discu-

tir a educação na prática, a educação do chão 

da escola”, destacou a secretária. Também 

participaram do encontro a ministra conse-

lheira da Embaixada Britânica, o secretário de 

Educação Básica do Mec, Rossiele Soares, a 

diretora da Bett Educar, Claudia Valerio, a di-

retora de conteúdo, Vera Cabral, a secretária 

executiva do Consed, Nilce Costa, e represen-

tantes do terceiro setor. 
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PARAÍBA 

Ricardo entrega certificados para 349 alunos e 
premia empresas parceiras do Pronatec

 

O governador Ricardo Coutinho entregou a 

certificação de 349 alunos de cursos do Pro-

grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec) das cidades de João 

Pessoa, Bayeux e Campina Grande. 

 

Na ocasião, também houve a entrega de pla-

cas simbólicas homenageando as empresas 

parceiras que contrataram jovens aprendizes 

do Pronatec Aprendiz, entre elas, a Contérmi-

ca, Líder e Huash. 

 

O evento foi realizado no Centro de Forma-

ção de Educadores, em João Pessoa, e contou 

com a presença do deputado federal Wilson 

Filho, deputados estaduais, auxiliares do Go-

verno, representantes de empresas parceiras 

e gestores da educação. 

 

Para o secretário da Educação, Aléssio Trin-

dade, o Pronatec visa contribuir para a me-

lhoria da qualidade do ensino público, através 

da articulação com a educação profissional. 

“Esse é um momento importante porque dá 

visibilidade ao profissional formado e dá mais 

oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho aos jovens que estão concluindo 

seus cursos. O Governo do Estado tem esco-

las técnicas, ensino integral e cursos de quali-

ficação profissional concomitantes, incenti-

vando a qualificação e diversificando o ensino 

oferecido na rede estadual de ensino”, obser-

vou.



 

PARAÍBA 

Professora finlandesa desenvolve projeto de 
mestrado em escolas da rede estadual 

 

A professora finlandesa Elisabeth Erholtz está 

visitando a Paraíba para conhecer como fun-

ciona o sistema educacional do Estado. A visi-

ta faz parte do seu estágio de docência do 

mestrado que desenvolve na Finlândia e é 

fruto da parceria firmada entre o Governo do 

Estado e as Universidades finlandesas Häme 

University of Applied Sciences, localizada na 

cidade de Hämeenlinna e Tampere University 

of Applied Sciences, da cidade de Tampere. 

Por meio dessa parceria, professores da Rede 

Estadual de Ensino participaram do Programa 

de Intercâmbio Internacional Gira Mundo Fin-

lândia, com bolsas na Modalidade Treina-

mento no Exterior (SPE), onde desenvolveram 

atividades relacionadas às áreas de Educação 

Básica, Ferramentas Digitais na Educação, E-

ducação Profissional (VET), Aprendizagem 

Baseada em Projetos e Problemas (PBL) e 

Empreendedorismo. 

Como parte do projeto a professora Elisabeth 

Erholtz visitou o Liceu Paraibano, a Escola Es-

tadual Padre João Felix, a Escola Estadual 

Sesquicentenário, em João Pessoa e a Escola 

Técnica Estadual Erenice Cavalcante Fidelis, 

em Bayeux. 

  



 

 

PIAUÍ 

Escolas recebem atividades da Campanha 
Neuro em Ação 

 
Durante esta semana, várias capitais do país 

recebem atividades da Campanha Neuro em 

Ação, que alerta para os riscos do uso de ce-

lular ao volante, do mergulho em águas rasas 

e das más posturas corporais. 

 

No Piauí, a ação, que foi lançada nesta se-

gunda-feira (11), no auditório do Centro Inte-

grado de Reabilitação (Ceir), já chegou nas 

escolas da rede estadual de educação. 

A Unidade Escolar Cícero Portela Nunes foi a 

primeira escola da rede estadual a receber 

atividades alusivas a campanha Neuro em 

Ação, com uma palestra sobre o tema, minis-

trada pelo Dr. Benjamim Pessoa, renomado 

neurocirurgião do Piauí. 

 

A jovem Dalila Maria, aluna do 2º ano do En-

sino Médio ressalta a importância de traba-

lhar essa temática na escola, como ferramen-

ta de conscientização. "Aprendemos muito 

com a palestra, foi um alerta para evitarmos o 

uso do celular ao dirigir no intuito de evitar 

acidentes, bem como prevenção a doenças 

advindas da má postura, dentre outras", disse 

a estudante. 

 

Para o diretor da escola, professor Carlos For-

tes deve ser uma preocupação da escola a 

formação do aluno como um todo, transcen-

dendo as disciplinas curriculares e preparan-

do para a vida. "A formação completa do alu-

no é uma de nossas prioridades, por isso rea-

lizamos essa palestra com os alunos e os aler-

tamos para o uso indevido do celular no trân-

sito, uma prática que pode ocasionar aciden-

tes e superlotar hospitais. O nosso objetivo é 

incentivá-los a boas práticas", afirmou.   



 

 

PIAUÍ 

 Escolas piauienses realizam atividades de 
prevenção ao suicídio
 

Em alusão ao Setembro Amarelo, uma cam-

panha de conscientização a prevenção do 

suicídio, que visa alertar a população a res-

peito desta realidade, o Centro Estadual de 

Tempo Integral (Ceti) Didácio Silva promoveu, 

nesta segunda-feira (11) atividades enfatizan-

do as formas de prevenção e a importância 

da valorização da vida. 

 

De acordo com o diretor da escola, Alberto 

Machado, durante toda a manhã os alunos 

participaram de uma palestra sobre o tema, 

ministrada pelo professor de sociologia na 

Universidade Federal do Piauí, Benedito Car-

los. 

 

"Foi uma palestra esclarecedora e diferencia-

da, pois geralmente as pessoas falam muito 

superficialmente sobre o tema e aqui que-

bramos tabus. Foi uma verdadeira lição de 

vida para todos. Os alunos tiraram dúvidas e 

tornaram-se disseminadores do projeto de 

valorização da vida", afirmou o diretor. 

 

Nessa perspectiva, escolas do interior do Es-

tado também realizaram atividades abordan-

do a temática do Setembro Amarelo. Em Cas-

telo do Piauí, o CETI Cônego Cardoso alunos 

e a comunidade para uma caminhada em prol 

da prevenção ao suicídio. 

 

No município de Barras, 2ª Gerência Regional 

de Educação organizou o "I Passeio Ciclístico 

em Defesa da Vida", onde estudantes e edu-

cadores pedalaram pelas ruas da cidade aler-

tando e sensibilizando a sociedade para as 

questões voltadas ao suicídio.  



 

PIAUÍ 

MedioTec/EAD inicia aulas e entrega material 
didático 
 

 

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí, 

por meio da Unidade de Educação Técnica e 

Profissional (Uetep) iniciou as aulas do Medi-

oTec/EAD, modalidade a distância, nos pólos 

de  Parnaíba, Regeneração, São Raimundo 

Nonato e Valença. 

Ao todo, 250 alunos estão matriculados nos 

cursos técnicos em Qualidade, Manutenção e 

Suporte em Informática e Rede de Computa-

dores, com duração de 1 ano e meio a 2 anos. 

Os estudantes receberam  todo o material 

didático para acompanhar os conteúdos por 

meio da Plataforma Moodle, além de cader-

nos, lápis, mochilas e fardamento. 

O Mediotec é uma ação  de aprimoramento 

da oferta de cursos  técnicos concomitantes 

para o estudante regularmente matriculado 

no Ensino Médio regular nas redes públicas 

estaduais de educação.  

A iniciativa visa ainda garantir acesso a edu-

cação de qualidade, promovendo o fortaleci-

mento da formação de jovens, incentivando-

os a concluir o Ensino Médio juntamente com  

uma formação profissional. 

 



 

BAHIA 

Estudantes com deficiência realizam  
exposição na Biblioteca Central do Estado 
 

 

O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente 

Visual (CAP), unidade da rede estadual de 

ensino, promove o I Festival das Artes da Pes-

soa com Deficiência, nesta quarta-feira (13), 

das 13h às 17h, na Biblioteca Central do Esta-

do da Bahia, no bairro dos Barris, em Salva-

dor. 

Mais de 50 estudantes cegos e com outras 

deficiências estarão protagonizando o festival 

e apresentando suas criações nas distintas 

linguagens. 

  

Serão realizadas apresentações artísticas co-

mo de música, recital de poesia, além de ex-

posições de artes visuais, de artesanatos e de 

tecnologia assertiva, ou seja, de instrumentos 

e recursos didáticos que são utilizados na 

educação para deficientes visuais. 

O festival está inserido nos projetos de arte e 

cultura da Secretaria da Educação do Estado 

da Bahia e o objetivo é demonstrar como a 

arte e a cultura fazem parte do processo da 

educação inclusiva, ao promoverem a auto-

nomia, a criação e o protagonismo dos estu-

dantes.  

 



 

BAHIA 

Técnicos se preparam para disputas nos Jogos 
Escolares da Juventude de Curitiba 
 

Antes do início das competições nos Jogos 

Escolares da Juventude, os treinadores já co-

meçaram sua participação na maior competi-

ção interescolar do Brasil. O Congresso Técni-

co dos Jogos reúne os professores de todas 

as modalidades individuais para que a comis-

são organizadora e a de arbitragem repassem 

informações importantes sobre cada esporte 

disputado nesta fase. O mesmo será realizado 

quando as equipes das disputas coletivas 

chegarem a Curitiba, local de disputa da ca-

tegoria 12 a 14 anos dos Jogos. 

Durante o Congresso Técnico, são repassadas 

aos treinadores informações relativas ao re-

gulamento geral da competição, normas e 

horários do transporte que irá levar os atletas 

até os locais de disputa das modalidades e 

aspectos técnicos de cada modalidade. No 

atletismo, por exemplo, são discutidas as al-

turas iniciais para as provas de salto e o bali-

zamento das corridas. Já no ciclismo, são de-

finidas as configurações das bicicletas dos 

competidores, a aferição e a instalação do 

chip de checagem de cada veículo. 

Ao todo, o Tocantins disputa sete modalida-

des individuais nos JEJ 12 a 14 anos em 2017. 

Nas pistas, quadras e mesas, os atletas tocan-

tinenses competem no Atletismo, Badminton, 

Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Tênis de 

Mesa e Xadrez. 

Para Rogério Santos, técnico do Ciclismo to-

cantinense, o Congresso Técnico é um mo-

mento importante para ajustar os ponteiros 

da competição entre a comissão organizado-

ra e os treinadores. “No Congresso Técnico, 

nós temos a oportunidade de receber as in-

formações referentes às nossas modalidades 

e de discutir aspectos técnicos. É muito im-

portante esse momento de preparação para 

as provas que vamos disputar”, completou. 

Abertura 

A abertura oficial dos Jogos Escolares da Ju-

ventude, 12 a 14 anos, será realizada na noite 

desta terça-feira, 12, no Ginásio de Esportes 

do Círculo Militar de Curitiba. Na ocasião, a-

presentações culturais e apresentação das 

delegações representarão o espírito esportivo 

e a união dos alunos-atletas de todo o Brasil.  

  



 

BAHIA 

Plataforma virtual Edux contribui na 
preparação dos estudantes para o ENEM 
 

Os estudantes do 3° ano do Ensino Médio de 

sete unidades escolares da rede estadual de 

ensino estão contando com mais um instru-

mento de apoio na preparação para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas pro-

vas serão realizadas nos dias 5 e 12 de no-

vembro. Trata-se do Módulo EDUX que dis-

ponibiliza, por meio do link www.edux.tv, di-

versos conteúdos voltados para as provas, a 

exemplo de videoaulas, simulados, chat e ou-

tros artifícios interativos. A ferramenta já está 

sendo utilizada por mais de 2 mil estudantes 

e pode ser acessada utilizando computadores 

ou celulares, através da internet. 

“Esta é mais uma ferramenta pedagógica com 

uso de tecnologia, para contribuir com a Edu-

cação, a partir de parcerias estratégicas”, des-

taca o secretário da Educação, Walter Pinhei-

ro. A iniciativa conta com a cooperação técni-

ca da Secretaria da Educação com a empresa 

Liceu Virtual, a operadora OI e a Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). 

As unidades contempladas são os Colégios 

Estaduais Vila de Abrantes, localizado em 

Lauro de Freitas; General Osório e Instituto de 

Educação Gastão Guimarães, de Feira de San-

tana; Bartolomeu de Gusmão, de Camaçari; 

além do Estadual da Bahia (Central), Raphael 

Serravalle e Aplicação Anísio Teixeira, situa-

dos em Salvador. Outras 40 unidades escola-

res já se cadastraram para também terem a-

cesso à plataforma. 

 

Aulão do Edux – Os estudantes cadastrados 

no Módulo EDUX poderão participar do aulão 

Edux Game Show, que acontecerá no dia 16 

de setembro, das 8h às 18h, no Hotel Fiesta, 

em Salvador. A previsão é que 1200 estudan-

tes participem da programação composta por 

aulas intercaladas com respostas de questões 

sobre os assuntos abordados. Os estudantes 

serão avaliados por todas questões respondi-

das e seus desempenhos serão ranqueados 

para concorrerem a brindes como smartpho-

nes. 

 

 

 



 


