
                                                            
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação anuncia nomes dos tocantinenses 
semifinalistas para o Jovem Embaixador 2018 
 

A secretária de Educação, professora Wanessa 

Zavarese Sechim, anunciou, nesta segunda-

feira, 2, os nomes dos quatro estudantes semi-

finalistas do Programa Jovem Embaixador 

(PJB) 2018. Um deles será escolhido para re-

presentar o Tocantins em intercâmbio nos Es-

tados Unidos, de 13 de janeiro a 3 de fevereiro 

de 2018. Os outros três alunos participarão do 

Curso de Imersão da Língua Inglesa, em Brasí-

lia. Neste ano, a Secretaria de Estado da Edu-

cação, Juventude e Esportes registrou mais de 

200 inscritos no processo seletivo do Jovem 

Embaixador. 

A professora Wanessa destacou a atuação da 

Seduc no incentivo à participação dos estu-

dantes tocantinenses em iniciativas como o Jo-

vem Embaixador e o Parlamento Jovem Brasi-

leiro.  “Temos trabalhado muito no sentido de 

estimular a participação dos nossos alunos em 

programa como esses, que valorizam o com-

prometimento com os estudos, o protago-

nismo juvenil e o voluntariado. A Seduc é par-

ceira do PJB e do Jovem Embaixador e de tan-

tos outros projetos, porque eles valorizam o 

potencial dos alunos da rede pública e a rele-

vância desses projetos é imensa para o cresci-

mento dos nossos estudantes”, enfatizou. 
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TOCANTINS 

 1ª etapa do Circuito de Corrida de Rua dos Jo-
gos dos Servidores Públicos será nesta terça 
 

 
Com premiação de R$ 8 mil, o Circuito de Rua 

dos Jogos dos Servidores Públicos começa a 

ser disputado nesta terça-feira, 3, com a pri-

meira etapa realizada na Orla da Praia da Gra-

ciosa, em Palmas, às 19h30, e largada e che-

gada em frente à Superintendência de Espor-

tes e Lazer da Secretaria da Educação, Juven-

tude e Esportes (Seduc). O percurso da corrida 

será de 3,2 km. 

 

Os três primeiros colocados, no masculino e 

feminino, nas diversas categorias por idade, 

serão premiados com medalhas (18 a 25 anos, 

26 a 33 anos, 34 a 41, 42 a 49 e servidores com 

mais de 50 anos). 

 

As inscrições para a corrida de rua ainda estão 

abertas. Para entrar na disputa, o servidor, seja 

municipal, estadual ou federal, pode se inscre-

ver no local da prova, até uma hora antes da 

largada. Basta apresentar documento com 

foto, cabeçalho do contracheque e dois quilos 

de alimentos não perecíveis. 

 

Prêmio em dinheiro 

 

Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação, 

Juventude e Esportes (Seduc) realizará a cor-

rida de rua em cinco etapas e oferecerá prê-

mios em dinheiro aos cinco primeiros coloca-

dos do circuito. São R$ 1,2 para o campeão; R$ 

1 mil para o vice; R$ 800 para o terceiro colo-

cado; R$ 600 para o quarto; e R$ 400 para o 

quinto, tanto no masculino como no feminino.  



 

 

TOCANTINS 

 Agência de Saneamento mobiliza  
comunidade durante Educa Sanear 
 

 
A Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) 

realizou a 7ª edição do Educa Sanear em Cen-

tenário, região do Jalapão. A caravana do pro-

grama chegou ao município nessa quarta-

feira, 27, quando iniciou uma série de ativida-

des nas escolas públicas e no Centro de Con-

vivência.  A sétima edição representa o percen-

tual de 50% executado em seis meses de con-

vênio com a Fundação Nacional de Saúde (Fu-

nasa).  Esta edição contou ainda com a partici-

pação de Recursolândia, município convidado. 

 

Eder Fernandes, presidente da ATS, destaca o 

alcance das ações realizadas. "Chegamos a 

metade do programa, e a gente vê que as pes-

soas estão de fato se conscientizando. O pro-

grama está conseguindo deixar uma mensa-

gem, um legado por onde tem passado. Nós 

temos percorrido municípios que são mais dis-

tantes, onde as ações do poder público che-

gam em menor escala e o programa tem sido 

muito bem aceito. Avalio de forma muito po-

sitiva e acredito que a outra metade do pro-

grama será avaliada de forma muita significa-

tiva”, ponderou. 

 

A equipe de educadores ambientais do Insti-

tuto Natureza do Tocantins (Naturatins), par-

ceiro da ATS, realizou, ao mesmo tempo, as 

oficinas de artesanato e reciclagem e de vigi-

lante voluntário pelo meio ambiente. No Cen-

tro de Convivência, o público em sua maior 

parte composto por mulheres, aprendeu com 

a assistente social Alice Reis como transformar 

garrafas e potes de vidro, que normalmente 

são descartadas no lixo, em lindas peças que 

podem ser aproveitadas na decoração ou 

como utensílios domésticos. 
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 Estudantes de Jacobina apresentam projetos 
em Feira de Ciências e difundem rádio escolar 

 

Os estudantes do Centro Estadual de Educa-

ção Profissional em Gestão e Negócios Profes-

sora Felicidade de Jesus Magalhães (CETEP), 

localizado em Jacobina (361 km de Salvador), 

apresentaram, nesta sexta-feira (29), projetos 

de iniciação científica durante a VI Feira de Ci-

ências, Empreendedorismo e Tecnologias So-

ciais (FECCEEP). O evento aberto à comuni-

dade também contou com apresentações cul-

turais e o relançamento da Rádio CEEP Felici-

dade. 

Mivelem Nascimento Pereira, 18, que faz o 

curso técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática, é um dos estudantes envolvidos 

na Rádio CEEP Felicidade e aproveitou a feira 

para divulgar o projeto de sua equipe ‘Aprimo-

ramento do Transmissor FM no CEEP Felici-

dade’. “Fizemos um transmissor para aprimo-

rar e expandir o sinal da rádio e que agora tem 

um alcance de 1 Km de distância. Foi muito 

bom apresentar o resultado de uma pesquisa 

desenvolvida para melhorar a interação e co-

municação da comunidade escolar”, explica. 

Para o vice-diretor do CEEP, Almerindo Valois, 

o evento é muito importante para a divulgação 

do conhecimento científico dos estudantes.  
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Estudantes apresentam projetos artísticos e 
culturais na Flica 2017 

 
Os estudantes da rede estadual terão um es-

paço especial na Festa Literária Internacional 

de Cachoeira (Flica) 2017, que acontece entre 

os dias 5 e 8 de outubro, no município de Ca-

choeira, na região do Recôncavo Baiano. Na 

Casa Educar para Transformar, instalada no 

prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), estudantes irão 

apresentar projetos de arte e cultura desenvol-

vido pela Secretaria da Educação do Estado, 

com o objetivo de dinamizar o ambiente esco-

lar e promover o protagonismo estudantil. Se-

rão expostas criações de 70 estudantes. 

O secretário da Educação do Estado, Walter Pi-

nheiro, fala sobre a importância da participa-

ção dos estudantes no evento. “A arte e a cul-

tura fazem parte do currículo nas escolas esta-

duais e os estudantes são grandes protagonis-

tas. Na Flica, eles terão a oportunidade de 

apresentar as suas criações, ao mesmo tempo 

em que poderão ampliar seus conhecimentos, 

a partir da troca de experiências e de todas as 

possibilidades que a Flica apresenta”, afirmou. 

  



 

 

BAHIA 

 

 Estudantes de Feira de Santana abordam  
evolução tecnológica em desfile cultural 

 
Estudantes do Colégio Estadual Menino Jesus 

de Praga, em Feira de Santana, a 108 Km de 

Salvador, no Centro Norte do Estado, realiza-

ram, nesta sexta-feira (29), o II Desfile Cultural 

“A Tecnologia em foco”. Com apresentações 

artísticas, culturais e teatrais, eles levaram para 

as ruas do bairro Sobradinho suas criações, 

com o objetivo de mostrar um pouco da evo-

lução tecnológica do século XVIII até os dias 

atuais e utilizaram como exemplos, os brin-

quedos, o automóvel e as comunicações. Até 

uma réplica de um foguete foi feita para mos-

trar a evolução espacial. 

 

A caminhada cultural é a culminância da Feira 

de Ciências da unidade escolar, realizada no 

âmbito do Projeto Ciência na Escola, da Secre-

taria da Educação do Estado da Bahia. “Todo 

material produzido é fruto da pesquisa que 

eles fizeram em sala de aula e extraclasse. De-

pois que começamos a trabalhar com o lúdico, 

buscando o conhecimento através da leitura, 

das artes, da capacidade de criar, levando em 

consideração a criatividade dos nossos alunos, 

o desempenho deles tem sido formidável. Es-

tão superdedicados e atuantes. Temos a apro-

vação dos pais e da comunidade e isto tem nos 

mostrado caminhos diversos a seguir”, explica 

a diretora Ednalva Ramos. 

 

 

 

 



 

 

BAHIA 

Estudantes da Educação Profissional criam 
mala-computador com materiais recicláveis 

 
 

Criatividade para desenvolver um projeto que 

apresentasse um produto de baixo custo e viés 

sustentável. Foi com este pensamento que Be-

atriz Melo e Gabriele Martins, ambas com 15 

anos, e estudantes do 1º ano do curso técnico 

de nível médio em Suporte e Manutenção em 

Informática, do Centro Estadual de Educação 

Profissional em Tecnologia da Informações e 

Comunicação, em Lauro de Freitas, criaram a 

mala-computador. O produto consiste na 

montagem, com peças recicláveis de todos os 

componentes internos do gabinete do com-

putador dentro de uma mala, proporcionando 

a fácil locomoção da máquina. 

  

Para desenvolver o protótipo, as estudantes 

realizaram uma pesquisa que envolveu 207 

alunos do CEEP. “Primeiro gostaríamos de sa-

ber se o projeto causava interesse dos colegas 

para ver a aceitação. Tivemos um bom retorno 

e iniciamos o trabalho, estudando as possibili-

dades de como viabilizar o produto”, conta Be-

atriz. Ela destaca que a ideia era utilizar mate-

riais recicláveis, pois isso contribuiria para di-

minuir a quantidade do lixo eletrônico. “Que-

ríamos trazer uma opção de baixo custo e que 

pudesse ser sustentável, diminuindo o im-

pacto ambiental”, explica. 

  



 

 

BAHIA 

Começam as aulas para o curso técnico em 
Agroecologia pelo regime de alternância na 
rede estadual  

 

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia 

realizou, nesta segunda-feira (2), a aula inau-

gural do novo curso técnico de nível médio em 

Agroecologia, que funcionará em regime de 

alternância. A ação, que contou com a pre-

sença de gestores e professores, aconteceu si-

multaneamente nos locais de funcionamento 

do curso, nos Centros Estaduais e Territoriais 

de Educação Profissional (CEEP e CETEP), loca-

lizados nos municípios de Arataca, Ipiaú e 

Wagner. Neste primeiro momento, o curso be-

neficia 70 estudantes em cada município, den-

tre eles, integrantes de povos e comunidades 

tradicionais, como pescadores, marisqueiras e 

povos do campo. 

Os estudantes terão orientação qualificada de 

professores. O secretário da Educação do Es-

tado, Walter Pinheiro, explica que pelo regime 

de alternância, os estudantes ficarão 15 dias 

imersos nas atividades teóricas e práticas do 

curso e 15 dias voltarão para suas rotinas nas 

suas comunidades de origem. “O Estado criou 

todas as condições para implantar o regime de 

alternância, arcando com os custos de alimen-

tação, hospedagem e deslocamento dos estu-

dantes, na sua maioria vindos da zona rural. 

Portanto, este é mais um projeto de inclusão 

pela Educação, na medida em que estas pes-

soas, que já têm uma bagagem e um saber fru-

tos da lida com a terra, poderão ampliar seus 

conhecimentos e ter uma formação profissio-

nal”, afirmou.  



 

 

BAHIA 

 

Gestores passam por formação sobre monito-
ramento dos Planos Municipais de Educação 

 

Gestores de 12 municípios da Região Metro-

politana de Salvador estão participaram, nesta 

segunda-feira (2), no auditório da Secretaria 

da Educação do Estado, em Salvador, do III Ci-

clo de formação das comissões coordenadoras 

e equipes técnicas para o processo de Monito-

ramento dos Planos Municipais de Educação 

(PME). O objetivo foi apresentar o modelo de 

elaboração de relatórios anuais de monitora-

mento e avaliação dos PME e prestar orienta-

ções sobre os indicadores educacionais com 

vistas ao cumprimento das metas dos planos.  

O supervisor técnico da Rede de Monitora-

mento e Avaliação do Estado da Bahia, Moacir 

Borges, explica que a formação é o momento 

de esclarecimentos e subsídios sobre o papel 

dos coordenadores e técnicos municipais no 

acompanhamento e na execução dos PME. 

“Estamos aqui reunidos para que eles tirem 

dúvidas e esclareçam o processo de monitora-

mento dos planos. Por isso, é muito impor-

tante realizar as formações, para que eles não 

tenham dúvidas na hora de executar suas ati-

vidades em seus municípios. E, como esta é a 

última formação do ano, estamos dando sub-

sídios para que eles concluam o monitora-

mento e façam também a avaliação do PME”, 

relata. 

A representante da Secretaria Municipal de 

Educação de Mata de São João, Auzilane 

Silva, diz que o momento é esclarecedor. “Eu 

quero entender um pouco mais sobre o mo-

nitoramento do PME, principalmente na parte 

de reestruturação do plano. Agora é a hora 

não só de tirar dúvidas, mas de trocar experi-

ências, conhecer como é o trabalho das equi-

pes dos outros municípios e de aprender. Es-

tes momentos são bons pra gente”, declara.
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 Professores da rede estadual são destaques no 
Prêmio Afrafep de Educação Fiscal 2017 

 

Os projetos dos professores da rede estadual 

foram o destaque na entrega do ‘Prêmio Afra-

fep de Educação Fiscal edição 2017’, que acon-

teceu no auditório da Escola Lyceu Paraibano, 

em João Pessoa. Os professores José de Riba-

mar Bringel Filho, da Escola Técnica Integral, 

em Cajazeiras; José Augusto Neto, da Escola 

Cidadã Técnica Erenice Cavalcante Fidelis, em 

Bayeux, e a professora Maria da Guia de Ma-

tos, da Escola Estadual de Ensino Médio Pre-

feito Aguitônio Dantas, em Frei Martinho, ga-

nharam a premiação deste ano por desenvol-

verem os melhores projetos voltados para a 

educação fiscal. Além do certificado, cada um 

dos três professores recebeu a premiação de 

R$ 2.000 do concurso. O ‘Prêmio Afrafep de 

Educação Fiscal’ é uma realização da Associa-

ção dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba 

(Afrafep) e do SicoobCreds. 

O projeto intitulado “Sua nota vale conheci-

mento” do professor José de Ribamar Bringel 

Filho, da Escola Cidadã Integral de Cajazeiras, 

focou no esclarecimento e nas exigências do 

cupom fiscal para alunos como forma de repli-

car esse conhecimento aos familiares e empre-

endedores. “O projeto foi interdisciplinar, pois 

foi aplicado em outras disciplinas da Escola e 

tinha como método ser replicado pelo aluno, 

atingindo seus lares e negócios da família. Pa-

rabenizo à Afrafep pelo estímulo e lançamento 

do prêmio estadual. Agora, vamos concorrer 

com o Prêmio nacional da Febrafite”, comen-

tou. 



 

 

PARAÍBA 

 

Escola Estadual trabalha projeto de interven-
ção pedagógica com inovação de práticas 
 

 
A Escola Estadual de Ensino Fundamental Epi-

tácio Pessoa, localizada na Capital, concluiu 

nesta sexta-feira (29) as apresentações das ofi-

cinas do Projeto de Intervenção Pedagógica da 

unidade, com o tema “Um olhar para o futuro: 

Inovando na prática do ensino-aprendiza-

gem”. A ação teve início na segunda-feira (25) 

e contou com a participação da comunidade 

escolar, que esteve presente também em uma 

feira literária: Viajando no Mundo da Leitura.  

“A iniciativa visa desenvolver experiência e cri-

atividade servindo de inspiração aos estudan-

tes, para aplicação no dia a dia da escola, Além 

de contribuir para transformação permanente 

do processo de aprendizagem para alunos e 

professores, por meio da interação  das tecno-

logias: as telemáticas, as audiovisuais, as tex-

tuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais”, 

Explicou a diretora Ana Karla Eça.  

As oficinas foram realizadas em salas temáticas 

com: literatura de cordel, apresentações tea-

trais, cantinho da leitura, comidas feitas a par-

tir de cardápio de alimentação saudável, sala 

de imprensa, entre outros. A Feira Literária 

apresentou ações do projeto, levando o aluno 

a ser protagonista dessa experiência de encan-

tamento, de prazer e alegria com a leitura, por 

meio de alguns gêneros literários. 



 

 

 

 


