
                                                            
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Escola de Candangolândia vence desafio de 
sustentabilidade do festival Green Move 
 

Com esforço de alunos, professores e gesto-

res, a Escola Classe 02, da Candangolândia, foi 

vencedora do desafio de sustentabilidade do 

festival Green Move. A proposta do evento era 

promover a reciclagem por meio da coleta de 

óleo usado para a fabricação de sabão. E o co-

légio deu um banho nos concorrentes, arreca-

dando 2.318 litros do material. 

 

A ideia de participar do desafio surgiu a partir 

do Circuito de Ciências, como explica a coor-

denadora da unidade, Andreia Maria Marques. 

“Um grupo de alunos nossos apresentou um 

projeto de reutilização de óleo, com a fabrica-

ção de sabão e pasta de dente. Ao ficar saben-

do da proposta do festival, sugeri a continui-

dade do trabalho, envolvendo os demais estu-

dantes”, relata. 

 

Os professores abraçaram a causa e incentiva-

ram os estudantes na coleta de óleo, mas não 

esperavam tamanha mobilização. “Ficamos 

surpresas com a quantidade que trouxeram. 

Não sabíamos nem onde colocar tanto óleo”, 

brinca a professora Naiana Martins. 

 

As alunas Talita Teixeira da Silva, Rayssa Apa-

recida Rodrigues e Fernanda Alana Pereira, do 

5º ano, usaram a criatividade para conseguir a 

matéria-prima para reciclagem. “Pedimos em-

prestado um carrinho de supermercado e fo-

mos batendo de porta em porta nas casas. Aí 

pensamos que os quiosques que fazem fritura 

também deveriam ter e passamos em diversas 

lojas”, conta a empolgada Rayssa. 

 

As meninas conseguiram arrecadar mais de 35 

litros de óleo em um único dia e, de quebra, 

ajudaram na conscientização da família e dos 

comerciantes locais. “Na minha casa jogáva-

mos o óleo fora. Agora guardamos para reuti-

lizar. E alguns donos dos quiosques também 

deixaram de dispensar em qualquer lugar”, 

disse Talita. 

4 
de outubro de 2017 

Nº 24 



 

 

RIO DE JANEIRO 

Projeto de Matemática incentiva estudantes 
do Rio de Janeiro 

Para despertar cada vez mais o interesse pelo 

estudo da Matemática, a Secretaria de Educa-

ção criou o projeto Matemática 360°. Por esse 

e outros incentivos, a rede pública estadual de 

ensino já apresenta resultados: todas as unida-

des se inscreveram na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e 

houve um aumento no número de alunos na 

segunda fase da competição nacional: de 20 

mil em 2016, para 28 mil, este ano. 

 

O interesse contínuo e crescente pela área de 

Exatas é visível entre os alunos das escolas da 

rede estadual, que vêm colecionando prêmios 

ao longo dos anos – ressaltou o secretário de 

Educação, Wagner Victer. 

 

Neste projeto, a partir de um Cardápio de 

Ações enviado às escolas, cada unidade esco-

lhe quais sugestões vão desenvolver ao longo 

do ano letivo. O objetivo do programa é esti-

mular o engajamento do aluno no processo de 

aprendizagem da disciplina, tendo como foco 

o desenvolvimento das habilidades relaciona-

das ao raciocínio lógico e à resolução de pro-

blemas. Este ano, a iniciativa coincidiu com a 

proposta do Biênio da Matemática 2017-2018, 

ação iniciada em janeiro e que conta com o 

apoio dos ministérios da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações e o da Educação. 

 

O projeto Matemática 360º é um conjunto de 

ações que estimula também os professores a 

se engajarem. Nós fazemos um constante 

acompanhamento dos colégios: quais ativida-

des eles escolheram e como tudo está ocor-

rendo – disse Fabiano Farias, coordenador de 

Áreas de Conhecimento da Educação. 

 



 

 

TOCANTINS 

Projeto AcrediTO encerra atividades com 
apresentação do grupo circense 
 

 

Acontece, na próxima segunda-feira, 9, o en-

cerramento das atividades do projeto Acre-

diTO, no Colégio Estadual São José. O Projeto 

é uma iniciativa do Conselho Estadual Sobre 

Drogas (CONESDTO), que tem o intuito de 

prevenir o uso de drogas, por meio do prota-

gonismo juvenil. 

 

Ao todo, as atividades realizadas na unidade 

escolar tiveram a duração de dois meses, em 

que os alunos do Colégio Estadual São José 

puderam participar de diversas atividades. 

Dentre as ações, destacam-se as palestras so-

bre a Valorização da vida e por uma cultura de 

paz nas escolas, promovida pela Secretária de 

Estado da Educação, Juventude e Esportes; 

Educação Emocional, ministrada pela Secreta-

ria Estadual de Saúde, e Mercado de Trabalho, 

ministrada pelo Centro de Integração Em-

prego Escola. Além de aulas de artes marciais, 

que continuarão acontecendo na Escola. 

 

Para o técnico da Diretoria de Diversidade e 

Projetos Educacionais, Marizan Carvalho, um 

dos palestrantes do projeto, a ação foi rele-

vante para o desenvolvimento não só dos jo-

vens participantes, mas de toda a comunidade 

escolar. “É na escola que todo mundo se en-

contra, aluno, pai, comunidade. Falar de um 

problema social como as drogas no ambiente 

escolar é muito importante, esse já é um con-

teúdo abordado na sala de aula, mas com o 

projeto AcrediTO, pudemos envolver diversos 

agentes para levar a mensagem”, afirmou. 



 

 

TOCANTINS 

 

Diretorias Regionais de Educação apresentam 
sugestões para Estruturas Curriculares 2018 

 

Os dirigentes Regionais de Educação da rede 

estadual de ensino se reuniram, em Palmas, 

com a equipe gestora da Secretaria de Estado 

da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) 

para discutir as ações de finalização do ano le-

tivo de 2017 e dar prosseguimento ao plane-

jamento pedagógico para 2018. Nesta quarta-

feira, 4, a avaliação da atual Estrutura Curricu-

lar e as contribuições para o documento orien-

tador do próximo ano foram o foco dos traba-

lhos.  

Segundo a superintendente de Desenvolvi-

mento da Educação, Jucylene Borba Dias, a 

avaliação das Diretorias Regionais de Educa-

ção (DRE) foi favorável ao modelo das Estrutu-

ras Curriculares de 2017. “As Regionais consi-

deraram apropriado o que a Seduc propôs 

para este ano e que as mudanças têm impac-

tado positivamente a vida escolar dos nossos 

alunos. Eles também apresentaram sugestões 

para as Estruturas Curriculares de 2018, vi-

sando à melhoria do processo ensino e apren-

dizagem”, relatou. 

Para a gestora da DRE de Dianópolis, Jane de 

Cássia Maciel, neste ano, as alterações no cur-

rículo das escolas estaduais foram importantes 

para a melhoria da aprendizagem dos estu-

dantes. “As mudanças das Estruturas Curricu-

lares de 2017 foram positivas, principalmente 

quanto ao aumento do número de aulas e à 

inserção da disciplina de redação em todas as 

séries. Assim como os demais diretores Regio-

nais, trouxemos algumas contribuições com o 

objetivo de promover o sucesso da aprendiza-

gem”, disse. 



 

 

TOCANTINS 

 

Termina a 1ª etapa do Circuito de Corrida de 
Rua dos Jogos dos Servidores Públicos 

 
Os funcionários Elivanir Barbosa, da Secretaria 

de Saúde de Palmas, e Nego Leo (Funsaúde) 

venceram a primeira etapa do Circuito de Cor-

rida de Rua dos Jogos dos Servidores Públicos 

do Tocantins.  A prova foi disputada na noite 

desta terça-feira, 3, na Orla da Praia da Graci-

osa, na Capital.  

 

Nego Léo fez os 3,2 quilômetros em 9min40. 

Acostumado a participar de competições, o 

atleta elogiou a iniciativa da Secretaria de Es-

tado da Educação, Juventude e Esportes (Se-

duc) de incentivar a prática de atividade física 

entre os servidores. "Uma competição voltada 

ao servidor bem organizada como foi a pri-

meira etapa certamente vai atrair mais adeptos 

ao esporte. Seria bom que mais servidores se 

mobilizassem e participassem da corrida", des-

tacou.  

 

A primeira etapa do Circuito teve mais de 100 

inscritos, envolvendo atletas e iniciantes na 

modalidade. A servidora Aldenes Lima, da Se-

cretaria de Estado de Comunicação, fez sua es-

treia em corrida de rua. "Estou empolgada 

com a competição. Em forma de Circuito, com 

cinco etapas, é melhor ainda, pois o servidor 

tem mais chances de disputar a premiação 

porque nem toda prova a gente vai bem. As-

sim, recupera na outra", frisou. 



 

 

PIAUÍ 

 

Chão da Escola realiza IV Encontro de  
Formação 

 
O Centro de Formação dos Profissionais da 

Educação Antonino Freire realizou o IV Encon-

tro de Formação "Chão da Escola", que tem 

como propósito trabalhar a formação continu-

ada dos profissionais da Educação Básica da 

rede pública estadual. Durante a abertura do 

Encontro a Secretária de Educação, Rejane 

Dias, destacou a importância desse projeto 

para melhoria da qualidade da educação pres-

tada no Estado do Piauí e como isso impacta 

em indicadores como IDEB e Prova Brasil.  

 

Na ocasião, a secretária também homenageou 

os professores de Matemática que participa-

ram da elaboração de um kit pedagógico, dis-

tribuído em todas as Gerências de Educação, 

que será usado em sala de aula para melhorar 

o ensino aprendizagem dos alunos na disci-

plina de matemática.  

 

Na oportunidade a secretária Rejane Dias des-

tacou a importância do empenho da equipe na 

produção do material pedagógico. "Estamos 

fazendo um grande esforço na Seduc envol-

vendo todas as GREs, até porque lançamos o 

Pacto pela Aprendizagem, e trabalhamos a 

formação específica para os professores de 

matemática e da língua portuguesa.  Identifi-

camos através do próprio sistema de avaliação 

que precisamos melhorar as proficiências des-

tas disciplinas, então fizemos uma série de for-

mações, pelo ISEAF e no Chão da Escola. Agora 

homenageamos estes professores que estão 

sendo multiplicadores a todos os que lecio-

nam as disciplinas de matemática e português 

para que possam repassar esse conhecimento 

até os que estão na ponta que são os nossos 

alunos.  Além desse material feito por eles, 

muito rico e com várias questões voltados ao 

método da aprendizagem, e agora desmistifi-

que que é difícil de aprender matemática", 

disse. 

 

 



 

 

 

PIAUÍ 

CETI realiza projeto de consciência e  
igualdade racial 

 
 

Com vestimentas típicas da cultura afro, pro-

fessores e alunos do Centro Estadual de 

Tempo Integral - CETI  Desembargador Pedro 

Sá, de Oeiras, viveram um momento único na 

última sexta, 29, a culminância do projeto 

"CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE COM 

CONSCIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL". 

O projeto foi aprovado e financiado pela FA-

PEPI - Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-

tado do Piauí, sob mediação da professora 

Fernanda Ferreira, acompanhado da aluna bol-

sista do 3° ano, Melissa Miranda Lustosa 

Sousa; o qual envolveu todos os 323 alunos 

(1°, 2° e 3° anos) do CETI. 

Os alunos deram um show de apresentação 

sob forma de músicas, poemas, danças; dentro 

do contexto da cultura africana. "Foi tudo per-

feito e emocionante, é por este ângulo, que a 

gente pretende estar sempre engajado em 

projetos desenvolvidos na escola", disse a 

aluna Melissa Lustosa. 

Objetivando o reconhecimento da diversidade 

para a construção do respeito ao outro, pro-

porcionando cidadania de igualdade racial e 

desconstruindo o egocentrismo que ainda 

existe na sociedade, o projeto foi desenvolvido 

em maio e culminou em setembro com a im-

portância de reconhecer a diversidade pre-

sente nas salas de aula e a importância da con-

vivência pacífica frente às diferenças que, onde 

visa a construção de uma postura de tolerância 

e respeito ao outro, com relação a cor de pele. 



 

 

PIAUÍ 

 
 

Alunos de cursos técnicos do Piauí recebem 
material didático  

 

A Secretaria, por meio da Unidade de Educa-

ção Técnica e Profissional (Uetep), está dispo-

nibilizando 3.500 kits escolares formados por 

apostilas, cadernos, camisas, mochilas, estojos 

escolares, lápis, borracha e canetas. O material 

é destinado aos alunos dos Cursos Técnicos 

Profissionalizantes do Programa Nacional de 

Acesso ao  Técnico e Emprego (Pronatec/Me-

diotec) concomitante e subsequente e  tam-

bém para os alunos da Modalidade Educação 

a Distância (EAD). 

Inicialmente,  já foram entregues  mochilas, ca-

dernos e estojos e na sequência estão sendo 

entregues as apostilas de acordo com a matriz 

curricular de cada curso. 

Para a diretora da Uetep, Adriana Moura, a dis-

tribuição do material didático  é mais uma 

forma de estimular e incentivar os alunos den-

tro e fora da sala de aula. "O objetivo também 

é oportunizar e facilitar o aprendizado dos alu-

nos", esclarece. 

Os professores e gestores estão fazendo as 

distribuições em sala de aula e percebem o 

sentimento  de empolgação e  valorização  

com a aquisição do material. "Os nossos alu-

nos sempre que recebem as apostilas e demais 

materiais  demonstram uma motivação a mais 

para continuação do curso, o semblante de fe-

licidade deles e visível", informou a orienta-

dora do Pronatec de São Raimundo Nonato, 

Gildeni. 



 

 

BAHIA 

 

Escolas promovem atividades em alusão ao 
Outubro Rosa 

 

Com o objetivo de compartilhar informações 

sobre o câncer de mama, promover a consci-

entização sobre a doença, estimular a partici-

pação da população no controle  e contribuir 

nas buscas aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento, as escolas da rede estadual come-

çaram as atividades em alusão ao Outubro 

Rosa. Com o envolvimento da comunidade es-

colar, diversas unidades de ensino estão pro-

movendo palestras, rodas de conversas, expo-

sições, trocas de experiências e orientações 

durante todo o mês. 

Envolvidos na campanha, a comunidade esco-

lar do Colégio Modelo de Itapetinga, realizou, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Sa-

úde, uma ação no centro da cidade. Vestidos 

com camisas na cor rosa, estudantes e profes-

sores distribuíram, pelas ruas, laços e panfletos 

com orientações de como realizar o auto-

exame. “A cidade abraçou nossa atividade. 

Mesmo com tanta informação, ainda tem pes-

soas que não sabem a importância da preven-

ção ou os exames que são realizados para a 

detecção da doença. Como educadores, nos 

sentimos na obrigação de realizar esse traba-

lho informativo”, conta a Coordenadora Peda-

gógica, Maria Auxiliadora Tavares. 

 

 



 

 

BAHIA 

 

 Contação de histórias estimula estudantes de 
Pau da Lima à leitura 

 

Os estudantes do 1º ao 5º ano da Escola de 

Primeiro Grau Jesus Cristo, em Salvador, se en-

cantaram com as sessões de contação de his-

tórias realizadas nesta terça-feira, no auditório 

da escola. A atividade foi realizada pela escri-

tora e educadora Maria Inez do Espírito Santo 

com o objetivo de incentivar ainda mais as cri-

anças à leitura. 

Para a escritora Maria Inez do Espírito Santos, 

o contato com os estudantes é muito estimu-

lante. “A contação de histórias visa disseminar 

o gosto pela leitura, valorizar a transmissão 

cultural, a história de cada um e mostrar a eles 

a importância de escrever, de se comunicar e 

resgatar os valores, pois em cada um deles 

mora adormecido a possibilidade de despertar 

um escritor”, destaca. 

O estudante Gabriel Marcos Silva, 6, do 1º ano 

do Ensino Fundamental, conta que estava an-

sioso para participar da atividade. “É muito 

bom poder ouvir histórias legais com os meus 

colegas porque é muito divertido”, afirma, ani-

mado com a visita da escritora na escola. 

Mirela de Almeida Santos, 11, do 5º ano do En-

sino Fundamental, estava atenta à história so-

bre “O jabuti e a anta”. “É a primeira vez que 

participo de uma contação de história com 

uma escritora. Gostei bastante porque ela ex-

plica todos os detalhes”, diz, empolgada. Seu 

colega de turma, Veronilson de Lima, 12, tam-

bém aprovou a história.  



 

 

BAHIA 

 

 Estudantes participam de culminância dos 
Jogos Estudantis em Feira de Santana 

 

As finais dos Jogos Estudantis da Rede Pública 

(JERP) das escolas estaduais situadas no Nú-

cleo Territorial de Educação de Feira de San-

tana (NTE 19) estão mobilizando a comuni-

dade escolar até esta sexta-feira (06). São 

aproximadamente 1.500 estudantes dispu-

tando jogos em diversas modalidades esporti-

vas como futsal, futebol de campo, basquete, 

voleibol, handebol, baleado, além de xadrez 

outras competições. As atividades, que acon-

tecem no turno diurno nos Ginásio Municipal 

e no Colégio Estadual Santo Antônio, fortale-

cem a prática esportiva no currículo da Educa-

ção Básica.  

A estudante do 8º ano, Grace Iglesias, 15 anos, 

do Instituto de Educação Gastão Guimarães, 

falou da importância do esporte na escola. 

“Com certeza toda essa mobilização atrai os 

estudantes para a escola, principalmente por 

ser algo que todos gostamos. Por causa do vo-

leibol, tenho muito mais disposição para fre-

quentar a escola. E esse evento que integra di-

versas escolas é muito bacana”, contou.  

Já para o estudante do 6º ano, João Paulo Fer-

raz, 13, do Escola Ernestina Carneiro, o futsal 

se tornou uma atividade presente na sua for-

mação. “Acho que não podemos ter uma es-

cola sem esporte, por isso minha participação 

no esporte me ajuda a ser um aluno melhor. 

Mas é claro que o objetivo é ganhar os jogos 

aqui na final para representar minha escola”, 

afirmou. 



 

 

BAHIA 

 
 Governo do Estado inaugurará Fábrica-Escola 
de Chocolate e projeto Escolas Culturais  

 

A comunidade escolar do município de Gandu, 

na região do Sul Baiano está em festa. Nesta 

sexta-feira (6), o governador da Bahia, Rui 

Costa, acompanhado pelo secretário da Edu-

cação do Estado, Walter Pinheiro, inaugura, às 

9h, a Fábrica-Escola de Chocolate, no Centro 

Territorial de Educação Profissional do Baixo 

Sul (CETEP), no Lago Azul, às margens da BR-

101. No período da tarde, às 14h, na mesma 

unidade de ensino, será lançado o projeto Es-

colas Culturais, que propõe fortalecer e dina-

mizar o ambiente escolar, potencializando os 

projetos artísticos e culturais. 

"A inauguração da Fábrica-Escola de Choco-

late marca as novas ações do Estado para con-

tribuir no processo do ensino-aprendizado 

dos estudantes da Educação Profissional atra-

vés de aulas práticas, no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, intervenção sociais, na 

capitação de certificação de trabalhadores e 

na incubação, pré-incubação e aceleração de 

empreendimentos", destaca o secretário da 

Educação, Walter Pinheiro. A proposta é inau-

gurar novas fábricas em Arataca, que funcio-

nará no CEEP da Floresta do Cacau e do Cho-

colate Milton Santos, em Ipiaú, no CETEP do 

Médio Rio das Contas e em Ilhéus, no CEEP do 

Chocolate Nelson Schaun. 



 

 

 

 

 


