
                                                            
 

 

 
 

 
 
 
Comissão de Educação do Senado 
Vai apresentar relatório de 
avaliação do Pronatec 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O secretário de Educação e Desporto de Ro-

raima, José Gomes da Silva, representou o 

Consed na audiência pública da Comissão de 

Educação do Senado Federal, que debateu na 

tarde desta segunda-feira (25), o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-

prego, Pronatec. 

Proposta pelo senador Roberto Muniz (PP), a 

audiência foi realizada com a meta de instruir 

a elaboração de um relatório de avaliação da 

política pública referente ao Pronatec, fazendo 

uma relação entre o atendimento e a demanda 

do programa. Esta é a primeira de duas reuni-

ões públicas que discorrerão sobre o tema. En-

tre os assuntos em destaque hoje estiveram os 

números sobre evasão apresentados pelo TCU, 

segundo o qual mais de 70% dos beneficiados 

deixam o programa nos dois primeiros meses 

de aula. O Ministério da Educação rebateu os 

dados apresentando uma taxa de evasão final 

em 16%. 

O secretário José Gomes destacou, em sua 

fala, a importância de vincular a oferta de cur-

sos às demandas locais e trabalhar aspectos 

socioemocionais para que os estudantes não 

deixem o programa antes da conclusão. “Ape-

sar de todas as dificuldades que observamos 
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no oferecimento dos cursos, o Pronatec é um 

programa importante e que tem gerado mui-

tos benefícios nos locais em que é ofertado”, 

continuou. 

 

 

PIAUÍ 

Secretaria investe mais de R$ 1 milhão em 
escolas de Jaicós 

 
A Secretaria de Estado da Educação entregou 

nesta sexta-feira (22) a reforma e ampliação de 

duas escolas no município de Jaicós, no sul do 

Piauí. Ao todo foi mais de R$ 1 milhão em in-

vestimentos com recursos próprios. 

A Unidade Escolar Frutuoso Juscelino, uma das 

beneficiadas, passou por reforma e ampliação, 

contendo agora duas novas salas de aula, re-

vestimento das demais, refeitório, cozinha, re-

construção do muro externo, recuperação da 

cobertura, novos banheiros, construção da fa-

chada padrão Seduc, implantação de caixa 

d’água, e pintura geral. Para a execução da 



obra foram investidos R$ 1.041.164,29. A es-

cola atende alunos do Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos-EJA. 

Também em Jaicós foi contemplada com re-

forma e melhorias a Unidade Escolar Lili Sil-

veira.  

"Investimos mais de R$ 1 milhão proveniente 

de recursos próprios na recuperação de duas 

escolas no município de Jaicós, dando maior 

estrutura para os alunos, como computadores, 

livros, e  um ambiente adequado par ao ensino 

aprendizagem", afirmou a secretária Rejane 

Dias. 

  



 

 

PIAUÍ 

 Secretaria entrega reforma em São Julião 

 
O Governo do Estado realizou a entrega de 

obras na região sul do Piauí, na última sexta-

feira (22). Na área da educação o município de 

São Julião foi contemplado com a entrega da 

reforma e ampliação da Unidade Escolar Alice 

Rocha, com a presença do governador Wel-

lington Dias, da secretária de Estado de Edu-

cação, Rejane Dias, professores, alunos e de-

mais autoridades estiveram na inauguração 

junto a população.  

 

Para a execução dessa obra foram investidos 

recursos estaduais de R$ 600 mil para atender 

o ensino fundamental, ensino profissionali-

zante e Educação de Jovens e Adultos. A uni-

dade escolar oferta ainda turmas com curso 

técnico de administração pelo Canal Educação 

visando universalizar todos os níveis de ensino 

na cidade. 

 

A secretaria Rejane Dias comentou a entrega 

da nova estrutura visando contemplar as esco-

las com reformas necessárias para a boa 

aprendizagem dos alunos.  

"Esta é uma escola que atende quase 400 alu-

nos no ensino de jovens e adultos, então te-

mos uma preocupação de atender todas as 

modalidades, mas sem esquecer daqueles que 

por algum motivo deixaram de estudar e 

agora estão sendo motivados a voltar para a 

escola, por isso o nosso cuidado maior de fa-

zer com que seja um espaço prazeroso para 

eles", destacou. 

 



 

 

PIAUÍ 

Secretaria expande projeto Lei Maria da 
Penha nas escolas 
 
O projeto "Lei Maria da Penha 

nas Escolas: desconstruindo a 

violência, construindo diálo-

gos", uma parceria entre a Se-

cretaria de Estado da Educação 

(Seduc) e o Ministério Público 

do Estado do Piauí (MPPI), ini-

cia na próxima terça-feira (26) o 

ciclo de implantação da nova 

fase do projeto nas escolas pú-

blicas piauienses. O projeto visa 

diminuir os elevados índices de 

violência contra a mulher por 

meio da educação, com pales-

tras de capacitação para pro-

fessores, alunos e comunidade escolar. 

Iniciado em maio de 2015, o projeto atingiu 

cinco Gerências Regionais de Educação (GREs), 

39 escolas, 601 professores e 10.503 alunos. 

Devido ao sucesso do projeto, em 2016 foi as-

sinado um novo Termo de Cooperação reno-

vando e ampliando a parceria entre a Seduc e 

o Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa 

da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Fa-

miliar (NUPEVID), do MPPI. 

A Gerência de Inclusão e Diversidade da Se-

duc, através da Coordenação de Inclusão e Di-

versidade, está encarregada da reimplantação 

do projeto, em um primeiro momento nas Ge-

rências Regionais de Educação (GREs) e em se-

guida nas escolas que aderiram ou venham a 

aderir ao mesmo. 

A gerente de Inclusão e Diversidade da Seduc, 

Fátima Solano, explica que a partir da semana 

que vem as equipes da Seduc e do MPPI reali-

zarão as capacitações nas gerências regionais 

e nas escolas, com diretores, coordenadores 

pedagógicos e professores. Esses últimos se-

rão os disseminadores junto aos alunos. 

"Esse ano, queremos ainda mais. A perspectiva 

é de executar os trabalhos nas escolas dos mu-

nicípios jurisdicionados às GREs que fizerem 

adesão às propostas e dar continuidade nos 

trabalhos que já iniciamos aqui em Teresina", 

destaca a gerente. 

A secretária de Educação, Rejane Dias, observa 

que o público final da campanha é constituído 

por adolescentes entre 13 e 16 anos, de modo 

que a consciência a sobre a importância do 

combate à violência contra a mulher seja de-

senvolvida desde cedo. 

"Nosso trabalho é preventivo, então o aluno 

que participa desse projeto não sai mais o 

mesmo e esse é nosso grande objetivo. Perce-

bemos que ele sai com um olhar diferenciado 

e esperamos que consiga transformar a reali-

dade onde está inserido", finaliza a secretária. 

 

 



 

PIAUÍ 

Mais de 3 mil alunos piauienses participam da 
sexta revisão Pré-Enem 

 
  

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) re-

alizou neste domingo (24) a sexta revisão Pré-

Enem Seduc para mais de 3 mil estudantes que 

buscam o ingresso ao ensino superior. A pre-

paração dos alunos aconteceu das 7h30min às 

13h no espaço Teresina Hall. Atentos a todas 

as dicas o público que compareceu ao espaço 

assistiram quatro horas de aulas durante a ma-

nhã. 

A sexta edição precede a grande previsão pre-

parada para o dia 1 de novembro, o "Corujão 

da Vitória" revisando todas as matérias na reta 

final. O Pré Enem Seduc ainda será realizado 

nos municípios de Fronteiras, Paulistana, Picos, 

Uruçuí e União. 

"Foram sete revisões fechando com o corujão 

e descentralizando as revisões para as sedes 

da Gerências Regionais de Educação por ori-

entação da secretaria Rejane Dias e chegando 

a os municípios. Viemos trabalhando também 

a tensão dos alunos com aulas de alonga-

mento e relaxamento para realizarem no dia 

da prova, e a expectativa nessa reta final é a 

melhor possível", disse o coordenador do Pré-

Enem da Seduc, professor Wellington Soares. 



 

 

TOCANTINS 

Educação realiza nova edição do Simulado do 
Enem para alunos da 3ª série do ensino médio 

 
A Secretaria de Estado da Educação, Juventude 

e Esportes realiza, nesta segunda-feira, 25, e 

terça, 26, as provas do 2º Simulado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas 

são destinadas a todos os alunos da rede pú-

blica estadual que cursam a 3ª série do ensino 

médio, com o objetivo de criar um ambiente 

semelhante aos dias da prova oficial. 

 

O simulado contemplará provas das quatro 

áreas do conhecimento: Ciências Humanas e 

suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

tecnologias; Linguagens, Códigos e suas tec-

nologias e Matemática e suas tecnologias. O 

formato é o mesmo das provas do Enem apli-

cadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), assim 

como os critérios para a correção dos gabari-

tos e das redações. 

As escolas da educação indígena que ofere-

cem ensino médio também estão preparadas 

para a aplicação do simulado. Este é o caso da 

Escola Estadual Indígena Mãtyk, da aldeia São 

José, do povo Apinajé, onde 15 alunos farão as 

provas. 

 

A preparação para o simulado levou em consi-

deração a educação diferenciada, toda sua es-

pecificidade e considerando que estes alunos 

têm potencial para serem inseridos no mer-

cado de trabalho. 

 

“Os esforços de cada escola são para que seus 

alunos do ensino médio possam adentrar as 

universidades e permanecerem com sucesso 

durante o período acadêmico", reiterou a Ge-

rente de Desenvolvimento da Educação Indí-

gena, Cleide Araújo Barbosa. 



 

 

TOCANTINS 

Educação dobra número de alunos 
beneficiados no segundo #ToNoEnemAulão 

 
A segunda rodada do projeto #ToNoEnemAu-

lão, realizada no sábado, 23, pela Secretaria de 

Estado da Educação, Juventude e Esportes (Se-

duc), atendeu mais de 1.200 estudantes das 

escolas estaduais em Araguaína, Gurupi, Mira-

cema e Palmas. Na primeira aula, foram bene-

ficiados 600 estudantes. A inciativa visa refor-

çar a preparação dos estudantes que irão fazer 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

 

Os aulões são realizados aos sábados com a 

participação de professores da rede estadual 

de ensino e voluntários, todos com experiência 

em preparação para o Enem e em cursinhos 

pré-vestibulares. O conteúdo das aulas pre-

senciais também será disponibilizado em 

forma de videoaulas, no site da Seduc, para 

que os alunos de todas as escolas do Tocantins 

possam ter acesso. 

 
 



 

 

 

 

 

TOCANTINS 

 Ministério da 
Educação divulga 
novas datas do 
Encceja 2017 
 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou as 

novas datas de aplicação do Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens 

e Adultos (Encceja Nacional) 2017. A prova 

será aplicada no dia 19 de novembro, e não 

mais em 22 de outubro. O Encceja PPL, voltado 

para pessoas privadas de liberdade e jovens 

sob medida socioeducativa também terá nova 

data: 21 e 22 de novembro. Conforme o MEC, 

a mudança do cronograma ocorreu em função 

de um atraso na homologação da licitação. 

 

Como o exame será aplicado durante a vigên-

cia do horário de verão, e visando garantir que 

os candidatos possam acessar os locais de 

prova com mais comodidade e segurança, em 

vários estados os horários de prova também 

foram alterados. No Tocantins, as provas se-

guirão o horário oficial de Brasília.   

O Encceja Nacional 2017 será aplicado para 

1.573.862 pessoas. Dessas, 301.583 farão pro-

vas para o ensino fundamental e 1.272.279 

para o ensino médio. O exame abrange 564 

municípios distribuídos em todos os estados.  

Preparação 

De acordo com o gerente de Avaliação da 

Aprendizagem da Secretaria de Estado da Edu-

cação, Juventude e Esportes (Seduc), Emerson 

Azevedo Soares, “os candidatos ao Encceja po-

dem se preparar para o exame com um mate-

rial específico disponível no site do Inep. É im-

portante acessar esse conteúdo e revisar o que 

será exigido pela prova”, enfatizou. 

  



 

 

BAHIA 

Estudante da zona rural de Adustina toma 
posse no Parlamento Jovem Brasileiro 

 
A criação de um projeto sobre a gestão demo-

crática na escola está levando o estudante Ad-

milson dos Santos Boaventura, 18, 2º ano, do 

Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina (a 

356 Km de Salvador), a ter conquistas signifi-

cativas. O estudante, que é filho de agricultora 

familiar e morador da zona rural, está em Bra-

sília, no Distrito Federal, onde toma posse, 

nesta terça-feira (26), no Parlamento Jovem 

Brasileiro (PJB) 2017. Pelo projeto, o jovem 

também conquistou vaga no Parlamento Juve-

nil do Mercosul (PJM) representando a Bahia e 

já está de viagem marcada para o Uruguai, 

onde ficará de 6 a 9 de outubro.  

Pelo Parlamento Jovem Brasileiro, ele vai vi-

venciar, durante esta semana, a rotina parla-

mentar na Câmara dos Deputados, trocando 

experiência com outros 77 jovens do Ensino 

Médio de todo o país e defendendo seu pro-

jeto, que aborda a importância da representa-

tividade para uma gestão democrática na es-

cola. Admilson fala sobre este momento espe-

cial. “Quero aproveitar da melhor maneira a 

oportunidade, me aperfeiçoar mais nos conhe-

cimentos sobre o processo legislativo, política, 

conhecer novos pensamentos políticos com os 

outros estudantes e apresentar meu projeto 

para todos”, afirma.  



 


