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Balanço da Educação 2016

O ano de 2016 foi um ano muito importante e de
comemoração para a Rede Pública Estadual de
Pernambuco. Com muita alegria, recebemos, no
início de setembro, a melhor notícia do ano: a de
que tínhamos alcançado o primeiro lugar do
Brasil no IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) do ensino médio! Isso signiﬁca dizer que temos hoje o melhor ensino médio
público do país.
Foram anos evoluindo: saímos de um 21º lugar
em 2007, depois de termos passado pelas 17ª
(2009), 16ª (2011) e 4ª (2013) posições antes de
alcançarmos o topo. Este resultado está longe de
ser o ideal e nossos esforços estão concentrados
em avançar cada vez mais em melhorar este
índice, porque não nos contentamos com ele.
Sabemos que estamos no caminho certo, mas
ainda temos uma longa estrada a percorrer.
Quero, mais uma vez, agradecer a todos que
trabalharam e se dedicaram muito para este
resultado: gestores, professores, estudantes,
famílias e nossas equipes comprometidas com
nossa educação em Pernambuco.
E não é apenas na proﬁciência e na melhoria do
ﬂuxo escolar que a educação pública do Estado
vem conquistando avanços. Desde 2005,
Pernambuco foi o que mais diminuiu a distorção
idade-ano para o ensino médio e o que mais
avançou em redução de abandono escolar,
saindo da 26ª colocação para se tornar o Estado
com menor taxa de abandono escolar do Brasil,
portanto, com a escola mais atrativa. E muitas
das razões você encontrará nas próximas
páginas.
A Rede Estadual de Pernambuco é referência
nacional para a escola em tempo integral e
continua investindo neste formato: em 2016
anunciou mais 39 escolas em tempo integral,
aumentando nossa rede para 367, incluindo as 35
Escolas Técnicas Estaduais (ETE). Só em 2016,
inauguramos cinco novas ETE, além de entregarmos novas sedes de escolas. O Programa Quadra
Viva, que visa construir quadras cobertas em
nossas unidades de ensino, já soma 46 equipa-

mentos construídos, além de 70 para serem
entregues durante o ano de 2017, contemplando
54 municípios pernambucanos.
Em um ano de dura recessão econômica, garantimos a continuidade do Programa Ganhe o Mundo
com suas 1.030 vagas, além da criação do PGM
Musical, que elevou ainda mais as oportunidades
de intercâmbio internacional, graças à parceria
com o Conservatório Pernambucano de Música
(vinculado à Secretaria de Educação).
Fizemos parcerias inovadoras para colocar em
andamento o Programa de Educação Integrada,
aﬁm de apoiar municípios a alcançarem
melhores resultados também na educação
infantil e no ensino fundamental o que, futuramente, nos ajudará ainda mais com os bons
resultados no ensino médio. Lançamos, ainda,
iniciativa pedagógica inédita: o Trabalho de
Conclusão do Fundamental (TCF), para despertar nos estudantes o gosto pela pesquisa no
último ano do ensino fundamental, valendo nota
de conclusão para eles e, principalmente,
estimulando seu desenvolvimento.
Enﬁm, essas são algumas das iniciativas, dentre
tantas outras, que você poderá encontrar nas
próximas páginas deste balanço. Sabemos que
temos ainda muito trabalho pela frente, mas
continuamos avançando em nossa luta por uma
educação pública de qualidade para os nossos
estudantes.
Boa leitura!

Fred Amancio
Secretário de Educação
do Estado de Pernambuco
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Pernambuco supera meta e tem o melhor ensino
público do Brasil no ensino médio
Ranking do IDEB 2015 foi divulgado em agosto pelo Ministério da Educação

Desde 2007, quando ocupava a 21ª posição no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), Pernambuco tem registrado um
crescimento constante no ranking do principal
indicador de educação do Brasil. Divulgado a
cada dois anos, o IDEB representa um grande
panorama da qualidade da educação do país,
através de avaliações do Ensino Fundamental
Anos Inicias, Anos Finais e Ensino Médio, nos
âmbitos da rede pública, privada, estadual e
municipal. Divulgado em agosto de 2016, os
dados mostram o Estado tem o melhor ensino
público do país no ensino médio, ocupando o 1º
lugar no ranking.
O resultado, que subiu de 3,6 para 3,9 – superando sua meta (de 3,6) para o ano de 2015 - atesta
que Pernambuco é o Estado que mais ampliou o
resultado para o ensino médio e, ao lado do
Piauí, apresentou crescimento em todas as
edições do índice. Na trajetória dos avanços,
saindo do 26º lugar, Pernambuco também

aparece na primeira posição no ranking com a
menor taxa (2,5%) de abandono escolar do
Brasil, além de apresentar a menor diferença
entre o desempenho da rede privada e estadual,
que já havia sido de 2,6 pontos.
“É com muita alegria que recebemos este
resultado de chegarmos ao primeiro lugar do
Brasil. Temos hoje o melhor ensino médio
público do país. Agradeço a todos que trabalharam e se dedicaram muito para este resultado:
gestores, professores, estudantes, famílias e
nossas equipes comprometidas com nossa
educação em Pernambuco. Temos ainda muito
trabalho pela frente, mas continuamos avançando em nossa luta por uma educação pública de
qualidade para os nossos estudantes”, destacou
o secretário estadual de Educação, Fred
Amancio.
O avanço da educação pública estadual de
Pernambuco já vinha dando sinais que estava no
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caminho certo para melhorar o seu
desempenho, resultado da
prioridade que o governador Paulo
Câmara vem dando à Educação e
de ações estratégicas que são
considerados fundamenteis para
tal feito. Hoje, Pernambuco tem a
maior rede de escolas em tempo
integral do país, o Programa
Ganhe o Mundo que é o maior
programa de intercâmbio para
estudantes da educação básica, e
ferramentas pedagógicas a serviço
das escolas, além da implantação
de gestão por resultados através
do Pacto pela Educação.

crescimento de Pernambuco
no ranking nacional
2013
do Ensino Médio

2015

1º

2009

2011

3,6

2007
17º
21º
2,7

3,0

4º

16º
3,1

3,9

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep/MEC

À é p o c a d a d iv u l ga ç ã o d o s
re s u l t a d o s , G e o rge L u c e n a ,
professor da EREM Ginásio
Pernambuco, localizado à Rua da
Aurora, disse que o IDEB é um
resultado que foi construído ao
longo desses anos todos com a
participação de todos que fazem a
educação. “É um trabalho de
formiguinha. Quando eu cheguei à
escola, há nove anos, eu sabia que
algo de novo estava sendo construído ali. Pela primeira vez, eu vi
reconhecimento e respeito ao
professor, eu vi estudantes da rede
pública querendo cursar direito e
medicina, que até então eram
áreas desejadas por estudantes
mais favorecidos”, contou. Lucena
ainda enfatizou o forte trabalho em
melhorar o desempenho das
escolas, mas alertou que muito
ainda precisa ser feito para que
esses resultados cresçam ainda
mais.

Amancio: “Temos ainda muito trabalho pela frente, mas continuamos
avançando em nossa luta por uma educação pública de qualidade
para os nossos estudantes”
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IDEPE: Estado mantém crescimento
e registra avanço na educação
A educação de Pernambuco ainda repercutia o
resultado do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) – o qual alcançou o
primeiro lugar no ranking – e a Secretaria do
Estado de Pernambuco anunciava os destaques
do Índice de Desenvolvimento da Educação de
Pernambuco (IDEPE) para o ano de 2015. Com
média de 3,90, o Estado manteve o ritmo do
crescimento e registrou avanços nos anos ﬁnais
e no ensino médio.

quanto na municipal, e do crescimento do
desenvolvimento das escolas e das Gerências
Regionais, além de enfatizar a evolução geral da
educação no Estado, único do país a registrar
um crescimento contínuo nos últimos dez anos.
“Pernambuco se consolidou como a melhor
educação pública do Brasil. Ainda estamos
comemorando os bons resultados no IDEB e já
estou anunciando, com muita alegria, os
números do IDEPE”, disse.

Realizado anualmente, o ranking do IDEPE
envolve todas as escolas da rede estadual e
municipal do Estado e acompanha o desempenho da educação pública, considerando o ﬂuxo
escolar e a proﬁciência dos estudantes do Ensino
Fundamental (anos iniciais e ﬁnais) e do Ensino
Médio como critérios de avaliação. Esses
critérios, aliás, são os mesmos usados no cálculo
do IDEB.

O primeiro lugar do Ensino Médio é da Escola
de Referência em Ensino Médio Abílio de Souza
Barbosa, localizada em Orobó. A EREM teve
7,98 de média. “Receber o certiﬁcado de
primeiro lugar é um momento de alegria e
satisfação e traduz um resultado de muita
dedicação. Agradeço a Deus, em primeiro lugar,
e à equipe que tenho ao meu lado”, falou a
gestora Maria Lúcia. No Ensino Fundamental
Anos Finais, o primeiro lugar foi da Escola de
Aplicação do Recife (FCAP – UPE), alcançando
média de 7,96.

A solenidade de reconhecimento do empenho
das escolas aconteceu no dia 27 de setembro, no
Palácio do Campo das Princesas, sede do
Governo, na presença de gestores, professores, estudantes e autoridades locais. Na
ocasião, além da apresentação dos
números do IDEPE 2015, foram
premiados seis municípios, três
Gerências Regionais de Educação
(GRE) e dez escolas.
O secretário de Educação, Fred
Amancio, destacou os avanços
da educação de Pernambuco,
tanto na esfera estadual
A EREM Abílio de Souza Barbosa,
localizada em Orobó, Agreste
do Estado, foi primeiro lugar
no ensino médio

Foto: Alyne Pinheiro

Números do ranking foram apresentados em evento que reuniu gestores,
professores, estudantes e autoridades locais
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A Escola Dario Gomes de Lima, localizada no
Distrito de Fátima – zona rural do município de
Flores, foi um dos grandes destaques do
ranking. A unidade de ensino ocupou o 2º e 5º
lugares do Ensino Médio (média 7,20) e
Ensino Fundamental Anos Finais (média
5,94), respectivamente. “Esse resultado é o
reconhecimento de um trabalho que vem
sendo desenvolvido na escola, junto à comunidade, de conscientizar o aluno da importância
do estudo. Agora é encarar o desaﬁo de manter
a média para o próximo ano” disse a gestora da
escola, Ana Lúcia Xavier.
Também da zona rural, no município de
Orobó, a Escola Professor Antônio Pedro de
Aguiar, de Vila Matinadas, conquistou o 3º
lugar do Ensino Médio (média 6,98). Assim,
como a Escola Dario Gomes, essa é a primeira
vez que a escola aparece na lista das dez
maiores pontuações. “É muito gratiﬁcante e
emocionante, mas também é uma grande
responsabilidade manter essa nota. Durante
todos esses anos eu nunca baixei a cabeça e
acreditei que a gente pode, sim, transformar a
educação, mesmo diante de um cenário de
crise. É conﬁar, arregaçar as mangas e olhar
sempre para frente”, disse Maria Aparecida,
gestora da Pedro de Aguiar.

Foto: Alyne Pinheiro

“O IDEPE mostra a consistência de um
trabalho que envolve muita gente e nos dá a
certeza que estamos no caminho certo. Mas, é
um trabalho de longo prazo e nós vamos
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continuar seguindo este caminho. Não tenho
dúvidas de que esses avanços são grandes, é só
olhar o que ﬁzemos em 2015, em uma cerimônia
parecia com esta. Das dez escolas do Ensino
Médio, apenas uma alcançou média acima de
seis e, hoje, todos os dez primeiros lugares
tiraram média acima de seis. A educação é a
transformação e deve ser plantada semente por
semente”, declarou, à época da premiação, o
governador do Estado, Paulo Câmara. Foram
homenageados, ainda, a Gerência Regional de
Educação Vale do Capibaribe, primeira colocada
no ranking, sob a gestão de Edjane dos Santos, e
os municípios Jucati, Jupi, Tuparetama; Barra de
Guabirada, Brejinho e Triunfo.

BDE – Mesmo em meio ao cenário econômico
adverso, o Governo de Pernambuco ampliou
o valor do Bônus de Desempenho
Educacional (BDE), que saiu de R$ 12,2
milhões para R$ 15 milhões. Os valores foram
disponibilizados aos 22.940 servidores do
E s t a d o n a m e s m a d a t a d a fo l h a d e
pagamento, no início do mês de novembro.
Foram contempladas 502 escolas da rede.
Destas, 342 alcançaram 100% das metas e
160 atingiram entre 50% e 99%.

Em 2016, todos os dez primeiros
lugares do Ensino Médio tiraram
média acima de seis, enquanto
em 2015 apenas uma escola
o havia conseguido

RESULTADOS
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Veja a lista das escolas e municípios que mais se destacaram:
Municípios – Anos Iniciais
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
MUNICÍPIOS

IDEPE 2015

RANKING

Jucati

7,22

1º

Jupi

6,57

2º

Tuparetama

6,08

3º

Quixaba

5,97

4º

Carnaíba

5,95

5º

Brejinho

5,85

6º

Orobó

5,80

7º

Triunfo

5,76

8º

Casinhas

5,68

9º

Afogados da Ingazeira

5,49

10º

Municípios – Anos Finais
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
MUNICÍPIOS

IDEPE 2015

RANKING

Barra de Guabiraba

5,19

1º

Brejinho

4,90

2º

Triunfo

4,90

3º

Quixaba

4,88

4º

Carnaíba

4,73

5º

Bonito

4,61

6º

Santa Cruz da Baixa Verde

4,60

7º

Afogados da Ingazeira

4,60

8º

Petrolina

4,59

9º

Jucati

4,58

10º

RESULTADOS
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Escolas - Anos Finais
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
ESCOLAS

GRE

MUNICÍPIO

IDEPE
2015

RANKING
2015

Escola de Aplicação
do Recife - FCAP UPE

Recife Norte

Recife

7,96

1º

Escola de Aplicação
Professor Chaves

Mata Norte
(Nazaré da Mata)

Nazaré da Mata

6,55

2º

Escola de Aplicação
Professora Ivonita Alves Guerra

Agreste Meridional
(Garanhuns)

Garanhuns

6,37

3º

Escola Tomé
Francisco da Silva

Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira)

Quixaba

6,25

4º

Escola Dario
Gomes de Lima

Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira)

Flores

5,94

5º

Escola Estadual de
Aplicação Professora
Vande de Souza Ferreira

Sertão do Médio São Francisco
(Petrolina)

Petrolina

5,92

6º

Escola Tobias Barreto

Mata Sul
(Palmares)

Catende

5,89

7º

Anexo I do Colégio
da Polícia Militar Petrolina

Sertão do Médio São Francisco
(Petrolina)

Petrolina

5,83

8º

Escola de Referência
em Ensino Médio Regina Pacis

Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira)

5,81

9º

Escola Nossa
Senhora Auxiliadora

Vale do Capibaribe
(Limoeiro)

5,56

10º

João Alfredo

Escolas - Ensino Médio
ENSINO MÉDIO
ESCOLAS

GRE

MUNICÍPIO

IDEPE
2015

RANKING
2015

Escola de Referência em
Ensino Médio Abílio de
Souza Barbosa

Vale do Capibaribe
(Limoeiro)

Orobó

7,98

1º

Escola Dario
Gomes de Lima

Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira)

Flores

7,20

2º

RESULTADOS
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Escola Professor Antônio
Pedro de Aguiar

Vale do Capibaribe
(Limoeiro)

Orobó

6,98

3º

Escola de Aplicação
do Recife - FCAP UPE

Recife Norte

Recife

6,92

4º

Escola de Aplicação
Professora Ivonita Alves Guerra

Agreste Meridional
(Garanhuns)

Garanhuns

6,22

5º

Escola de Referência em
Ensino Médio Don Vieira

Mata Norte
(Nazaré da Mata)

Nazaré da Mata

6,18

6º

Escola de Aplicação
Professor Chaves

Mata Norte
(Nazaré da Mata)

Nazaré da Mata

6,11

7º

Escola Técnica Estadual
Professora Célia Siqueira

Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira)

São José do Egito

6,05

8º

Escola Técnica Estadual
Professor Agamenon
Magalhaes - Etepam

Recife Norte

Recife

6,04

9º

Escola de Referência em
Ensino Médio Aura Sampaio
Parente Muniz

Sertão Central
(Salgueiro)

Salgueiro

6,00

10º

GRE
GRE
GERÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

IDEPE 2015

RANKING

Vale do Capibaribe

4,80

1º

Sertão do Alto Pajeú

4,51

2º

Sertão do Submédio São Francisco

4,43

3º

Sertão Central

4,21

4º

Sertão Médio São Francisco

3,90

5º

Mata Centro

3,90

6º

Agreste Meridional

3,88

7º

Sertão do Moxotó Ipanema

3,82

8º

Agreste Centro Norte

3,82

9º

Mata Norte

3,80

10º
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Pacto pela Educação ganha prêmio do BID
Iniciativa ﬁcou em segundo lugar na categoria Melhor Gestão para Resultados na
segunda edição do prêmio Gestion para Resultados Del Desarrollo

Foto: Alyne Pinheiro

Depois do 1º lugar nacional no ranking do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
a educação pública de Pernambuco recebeu
outra boa notícia: o prêmio Gestion para
Resultados Del Desarrollo 2016, concedido pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). O Pacto pela Educação concorreu com 35
iniciativas da América Latina e Caribe e ﬁcou em
segundo lugar na categoria Melhor Gestão para
Resultados (Governos Subnacionais a nível
estatal). O primeiro lugar foi o projeto Melhorias
nos sistemas de informação, do Governo do
Estado do México e outra iniciativa do México,
do Governo do Estado de Chiapas, ﬁcou na
terceira colocação.

A entrega do prêmio, que está em sua segunda
edição, ocorreu no dia 8 de setembro, em
Guadalajara, no México. No mesmo dia, o
Ministério da Educação divulgava que
Pernambuco, em 2015, havia pulado da quarta
para a primeira colocação no Ideb, com um
índice de 3,9. “O Ideb é um dos principais
indicadores utilizados pelo Pacto pela Educação
para avaliar e mensurar o desempenho das
ações educacionais que desenvolvemos. Com
esse prêmio do BID, o Pacto pela Educação
ganha reconhecimento internacional”, comemora o secretário de Planejamento e Gestão, Márcio
Stefanni, cuja pasta é parceira da Secretaria de
Educação na iniciativa.

Trata-se de uma política pública focada na melhoria da qualidade
da educação para dar oportunidades iguais para todos e com equidade
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Criado em 2011, o Pacto pela Educação é uma
política pública focada na melhoria da qualidade da educação para dar oportunidades iguais
para todos e com equidade. Seu comitê gestor é
presidido pelo governador e formado pelas
secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag)
e de Educação (SEE). Possui várias linhas de
atuação, que passam pelo fortalecimento das
parcerias com os municípios, a transparência
das informações, valorização e capacitação dos
proﬁssionais, monitoramento e avaliação dos
processos e resultados. Em 2016, o Pacto pela
Educação atendeu 861 escolas estaduais de
ensino fundamental e médio.
A seleção e inscrição de iniciativas do Governo
de Pernambuco em prêmios nacionais e
internacionais é uma das atividades do Instituto
de Gestão Pública de Pernambuco Governador
Eduardo Campos, vinculado à Seplag. Na
edição de 2015 do prêmio Gestion para
Resultados Del Desarrollo, Pernambuco foi
premiado em todas as categorias em que se

RESULTADOS

inscreveu. Foram premiados o Pacto pela Vida, a
Gestão do Orçamento do Estado e o Modelo de
Gestão Todos por Pernambuco.
OUTROS PRÊMIOS
Além desses prêmios, o Governo do Estado já
recebeu o Prêmio das Nações Unidas de Serviço
Público (UNPSA) pelo Seminário Todos por
Pernambuco e Chapéu de Palha Mulher (2012),
Pacto pela Vida (2013) e Programa Mãe Coruja
(2014); o Prêmio Governarte pelo Programa de
Soluções Integradas da Junta Comercial do
Estado de Pernambuco e pelo Modelo de Gestão
de Resultados do Programa Pacto pela Vida
(2013); e o Prêmio Interamericano de Inovação
para a Gestão Pública Efetiva da Organização
dos Estados Americanos (OEA) pelo Programa
Mãe Coruja (2014).
*Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco

Foto: Alyne Pinheiro

Dentre o monitoramento e avaliação de processos e resultados, está o acompanhamento da melhora
de infraestrutura das escolas, com inaugurações de novas sedes

GESTÃO
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Seminário de Boas Práticas reconhece
trabalhos de 277 escolas da rede estadual
Atividade integrada ao Pacto Pela Educação, Seminário integrou as Gerências Regionais
do Recife (Sul e Norte), Mata (Norte, Sul e Centro) e Vale do Capibaribe
A Secretaria de Educação do Estado, em parceria
com a Secretaria de Planejamento e Gestão,
através do Núcleo de Gestão por Resultados da
Educação, realizou mais uma edição do
Seminário de Boas Práticas da Educação. O
encontro integrou as Gerências Regionais de
Educação (GRE) do Recife (Sul e Norte), Mata
(Norte, Sul e Centro) e Vale do Capibaribe. Ao
todo, 277 escolas participaram do evento
apresentando suas experiências pedagógicas
nos formatos banner e apresentações orais.
“Este é um momento muito interessante para
todos, é algo que acreditamos ser muito
produtivo para o funcionamento da nossa Rede
Estadual. É o momento de conhecer e trocar

novas experiências e ter a ciência de que é
possível inovar nas nossas escolas”. Secretário
de Educação do Estado, Fred Amancio.
O Primeiro encontro aconteceu em julho, com a
participação de 167 escolas da rede estadual na
Escola Técnica Estadual (ETE) de Paudalho. Dez
escolas foram premiadas nos eixos: Comunidade
Escolar; Ensino e Aprendizagem; Indicadores e
Taxas; Distorção e Aproveitamento e Gestão. Já o
segundo encontro, que reuniu professores e
gestores das GREs Recife Norte e Recife Sul, na
ETE Miguel Batista, na Macaxeira. O encontro
teve 110 trabalhos escritos, seis escolas foram
premiadas nos eixos: Comunidade Escolar;
Ensino e Aprendizagem; e Indicadores e Taxas.

O encontro integrou as Gerências Regionais de Educação do Recife,
Zona da Mata e Vale do Capibaribe, em dois encontros distintos
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Base Nacional Comum Curricular
é discutida em seminário no Recife
O evento aconteceu no Centro de Formação de Estudantes Professor Paulo Freire
Nos dias 27 e 28 de agosto de 2016, aconteceu,
no Recife, o Seminário Estadual da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). O circuito
de debates, realizado no Centro de Formação de
Estudantes Professor Paulo Freire, no bairro da
Madalena, foi promovido pela Comissão
Estadual da BNCC, composta pela Secretaria
Estadual de Educação (SEE/PE) e União dos
Dirigentes Municipais de Educação de
Pernambuco (Undime/PE). Ao todo, cerca de
360 pessoas entre estudantes, professores,
coordenadores e gestores de instituições
públicas e privadas de ensino, universidades,
movimentos sociais e entre outros, participam
do evento.

A solenidade de abertura contou com a presença
do secretário de Educação do Estado, Fred
Amancio, os coordenadores estaduais Ana
Selva e o professor Aderito Hilton, o presidente
estadual da Undime, professor Horácio Reis, o
presidente do Conselho Estadual de Educação,
professor Ricardo Chaves, a representante do
Conselho Nacional de Educação (CNE) e do
Fórum Estadual de Educação, professora Márcia
Ângela, o diretor institucional do Conselho
Nacional dos Secretários de Educação (Consed), professor Antônio Neto, o presidente
nacional da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, professor Alécio Costa
Lima, o então secretário de Educação do Recife,

Foto: Ademar Filho

Cerca de 360 pessoas, entre estudantes, professores, coordenadores e gestores de instituições públicas e privadas de ensino,
universidades, movimentos sociais e entre outros, participaram do evento
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luta histórica da educação do Brasil, que é a
construção do plano nacional de educação, e o
que nos cabe nesse processo é participar da
melhor forma e construir o melhor documento
possível e contribuir para que a educação do
nosso país avance. A base é um documento que
vai impactar na construção dos diversos
currículos em todo o país, e vai impactar em
materiais didáticos, na formação dos professores, sobre avaliação. Enﬁm, vai impactar sobre o
futuro da nossa educação”, destacou Fred.
Foram dois dias de debates, com trocas de experiências e
grandes contribuições para a segunda versão da BNCC

Jorge Vieira, e o representante do Ministério da
Educação, Marcos Silva Osório.
Ana Selva deu início aos pronunciamentos de
abertura agradecendo a presença de todos e
enfatizando a importância do seminário. “É um
seminário da educação de Pernambuco que
pretende contribuir para a educação nacional.
Serão dois dias de intensos debates, troca de
experiências e grandes contribuições para a
segunda versão da BNCC. Esse é o nosso
objetivo nesses dias de trabalho: fazer a educação avançar”, falou Ana. “A importância deste
documento está atrelada à ideia de sistematizar
o conhecimento que será oferecido à grande
maioria dos alunos, da educação básica, no
Brasil. A educação é transversal em todas as
áreas, pois com mais educação nós temos mais
desenvolvimento e menos violência, por
exemplo”, completou Chaves.
“A Undime acredita que a base representa a
garantia do direito de aprendizagem a toda e
qualquer criança, em qualquer lugar que ela
resida. A BNCC é um instrumento que promove
a igualdade da educação do nosso país. Além
disso, a base vem dar transparência ao que o
aluno deve aprender em cada etapa da sua
escolaridade”, ressaltou o professor Alécio. “É
importante destacar que a base não é apenas
uma decisão dos governos, seja ele municipal,
estadual ou federal. Acima de tudo, ela tem uma

A abertura do seminário contou ainda com a
palestra do professor Ítalo Dutra, que abordou a
BNCC como ferramenta para a formação
humana integrada. Os debates acerca da
segunda versão do documento da base estão
acontecendo nesta tarde se estendem até esta
quinta-feira. Após as discussões, as propostas
serão compiladas e encaminhadas ao MEC.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR A Base Nacional Comum Curricular, que
está prevista desde 1996 pela Lei de
Diretrizes e Bases, é uma exigência do
Plano Nacional de Educação (PNE). Junto
às secretarias estaduais de educação, o
Ministério da Educação (MEC) deseja
uniﬁcar a grade curricular de quase 200 mil
escolas de Educação Básica do país,
deixando claro quais são os
conhecimentos essenciais que os
estudantes brasileiros devem ter acesso
durante toda a sua trajetória na educação.
A segunda versão do documento da BNCC
contou com a contribuição de mais de 12
milhões de pessoas que estão ajudando a
deﬁnir objetivos de aprendizagem nas
escolas. A BNCC vai ser igual em todo o
território nacional, mas vale salientar que
haverá espaços para a grade curricular
diferenciada de acordo com as
particularidades de cada região.
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Proﬁssionais de educação
discutem MP do novo Ensino Médio
O encontro aconteceu na sede da Secretaria Estadual de Educação

Amancio abordou diferentes tópicos da MP, como
justiﬁcativas para as mudanças; principais
pontos da mudança; BNCC e ﬂexibilização do
currículo; opções de oferta da grade curricular;
formação técnica e proﬁssional para os estudantes; expansão do tempo integral; prazo para
implementação, entre outros. “É muito importante a gente abrir esse processo de debate com os
proﬁssionais que trabalham diretamente nas
escolas, porque é a partir desta conversa que
iremos discutir o Ensino Médio”, declarou.

Evento colocou em debate a importância
da discussão do tema e funcionou para captar qual
é o sentimento do coletivo sobre a mudança

A intenção, segundo Fred, é fazer com que a
discussão chegue às GREs e, posteriormente, às
escolas, coletando depoimentos e opiniões dos
estudantes, dos professores e da comunidade.
“A MP é a abertura de um novo ciclo de discussões. Temos que incentivar ao máximo a
participação de todos para captar qual é o
sentimento do coletivo sobre a mudança. Agora
o foco é discutir sobre o conteúdo da medida e
em que podemos contribuir para construir um
ensino médio do Brasil”, ﬁnalizou.
Para Ana Xavier, gestora da Gerência Regional
de Educação Mata Centro, é preciso de muita
cautela e diálogo para estudar e trabalhar a MP
com as equipes pedagógicas. “Nós fomos
bombardeados pela imprensa e internautas
durante todo este tempo, ﬁcamos imersos em
muitos diálogos diferentes e agora o secretário
trouxe, com muita propriedade, todos os
esclarecimentos sobre a proposta para que
possamos chegar com segurança nas escolas.
Toda a minha equipe está aqui presente e já
vamos nos reunir para pensar em como vamos
trabalhar o tema com nossos professores e com
os alunos”, disse.

Foto: Alyne Pinheiro

Proﬁssionais de educação da Rede Estadual
participaram de uma palestra sobre a Medida
Provisória (MP) 746, que direciona novas
medidas para a reestruturação do Ensino Médio
no país. A reunião ocorreu na Secretaria Estadual
de Educação, localizada no bairro da Várzea, no
dia 27 de setembro, e foi conduzida pelo secretário da pasta, Fred Amancio. Na ocasião, o
secretário apresentou os pontos da proposta e
iniciou o ciclo de debates, que deve se estender
para toda comunidade escolar. Estiveram
presentes professores, gestores das Gerências
Regionais de Educação (GREs) e técnicos
educacionais de todas as regiões do Estado.
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Metas: secretaria e gestão escolar alinhadas
Neste ano, reuniões de pactuação de metas ocorreram em escolas da rede estadual
A Secretaria Estadual de Educação realizou seu
ciclo de Pactuação de Metas junto às suas 16
Gerências Regionais de Educação (GRE) para o
ano de 2016. Os encontros técnicos, que aconteceram em todas as regiões do Estado, são parte
do Pacto pela Educação, política de gestão com
objetivo de melhorar índices e resultados da
educação do Estado, uma parceria da Secretaria
de Educação e da Secretaria de Planejamento e
Gestão.
As metas são pactuadas e assinadas pelas
escolas da Rede e pela Secretaria de Educação.
A novidade deste ano foi a escolha dos locais
para as reuniões: as escolas da Rede, e não mais

as sedes das GRE. Esta opção leva a equipe
gerencial e técnica para as unidades de ensino,
permitindo maior integração com as escolas,
conferir de perto as realidades delas, conversar
com estudantes, gestores e professores. “Nada
melhor do que tratar de necessidades das
escolas nas escolas”, ressalta o secretário Fred
Amancio.
A reuniões foram divididas em etapas, que
tratam da apresentação de resultados alcançados, metas a serem atingidas, e informação
sobre andamento das demandas em comum da
rede, desde de tecnologia, infraestrutura até
insumos escolares e pedagógicos, além de

Realidade das escolas tratadas nas escolas, como feito na Escola Estadual Rural Manoel Gomes de Sá, em Jatobá
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informações relevantes para os gestores.
“Queremos compartilhar que, além dos avanços
nas proﬁciências em língua portuguesa e
matemática, com os resultados do IDEB e Idepe,
evoluímos em um conjunto de indicadores no
nosso Estado: diminuímos a distorção idade/ano, a taxa de abandono, melhoramos
nossos resultados do Enem, ou seja, mais dos
nossos estudantes estão ingressando nas
universidades”, exempliﬁcou Amancio. Ao ﬁnal
de cada pactuação, a comitiva visitava uma ou
duas escolas da Regional para conhecer
trabalhos realizados e demandas especíﬁcas
das unidades.
Foram alguns meses (com intervalos) de
experiências trocadas, estudantes entusiasmados, solicitações e encaminhamentos, muito
carinho e dedicação de quem faz a escola
diariamente. Além do compromisso em cumprir
as metas pactuadas. “Saímos da cultura das
queixas para a das possibilidades. Essa
iniciativa de vir até aqui ouvir a gente é muito
importante. A gente aprendeu a deixar de se
queixar do que a gente já sabe, a enxergar as
possibilidades em correr atrás das metas que
temos e pactuamos aqui”, destaca Margarete
Silva, gestora escolar ligada à regional do
Sertão Submédio São Francisco.

Além dos avanços, foram compartilhados
indicadores e resultados

Estudante apresentam projetos para comitiva
em escola da Mata Sul

PACTO PELA EDUCAÇÃO – O Pacto é uma política pública que tem seu foco voltado para a
melhoria da qualidade da educação, para todos e com equidade, abrangendo todas as escolas
estaduais de ensino fundamental anos ﬁnais (EFAF) e de ensino médio (EM), através do
acompanhamento dos seus resultados. Possui várias linhas de atuação, que passam pelo
fortalecimento das parcerias com os municípios, a transparência das informações, valorização e
capacitação, inicial e continuada, dos proﬁssionais da educação, reconhecimento do mérito,
desempenho, monitoramento e avaliação dos processos e resultados.
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Parcerias fortalecem ensino proﬁssional
nas Escolas Técnicas do Estado
Novas unidades inauguradas em 2016 tiveram investimento de R$ 46,7 mi em obras
A Secretaria de Educação do Estado acredita
que investir na infraestrutura da Rede é um dos
melhores caminhos para o crescimento dos
estudantes. Assim, o ano de 2016 foi marcado
pelo fortalecimento de grandes parcerias com
empresas privadas e com a inauguração de mais
cinco unidades de Escolas Técnicas Estaduais
(ETE), sendo duas unidades na Região
Metropolitana do Recife e três no interior de
Pernambuco. Um investimento de mais de R$
46,7 milhões em obras.

A Escola Técnica Estadual Edson Mororó
Moura, no município de Belo Jardim, atende
1.080 estudantes nos cursos de Desenvolvimento de Sistemas e Administração, na
modalidade Integral; e Química e Rede de
Computadores, para os estudantes que já
concluíram o Ensino Médio. A ETE contou com
investimentos do Grupo Moura para a estruturação de laboratórios especiais e está beneﬁciando a população do município e estudantes de
outras seis cidades da região.

Foto: Alyne Pinheiro

Os laboratórios especiais equipados pela Moura
estão atendendo os estudantes dos cursos de
química, redes de computador e sistemas de
i n fo r m a ç ã o . O p re s i d e nte d o I n s t i t u t o
Tecnológico Edson Mororó Moura, Edson

ETE inaugurada em
Belo Jardim contempla
parceria com iniciativa
privada, que trará
benefícios para
estudantes

Moura, disse, à época da inauguração, estar
honrado em formalizar mais uma parceria com o
Governo de Pernambuco."É uma satisfação
saber que estamos colaborando com futuro do
Estado", sublinhou o executivo, que é ﬁlho do
homenageado que dá nome à unidade.

Foto: Ademar Filho

Já a ETE Professor Agamenon Magalhães
(Etepam), localizada no Recife, inaugurou este
ano o primeiro laboratório de gás natural
instalado numa unidade da rede pública. A
parceria entre a Companhia Pernambucana de
Gás (Copergás) e a Secretaria de Educação do
Estado visa atender e capacitar 800 estudantes
dos cursos de mecatrônica, logística, química e
mecânica. A capacitação é voltada para operação e manutenção de redes de distribuição de
gás natural, onde é possível trabalhar a teoria
das disciplinas de forma prática.
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Sandra Domitilia, gestora da instituição.
A ETE Governador Eduardo Campos, localizada em São Lourenço da Mata, foi a 34ª escola
técnica inaugurada pelo Governo do Estado
este ano. Ela oferece cursos voltados para
estudantes nas modalidades integrado (ensino
médio junto com o ensino técnico), subsequente (para os estudantes já concluintes do ensino
médio) e Educação à Distância (EAD), nas
seguintes áreas técnicas: Administração e Rede
de Computadores. A nova unidade tem capacidade para atender 1.300 estudantes.
A nova unidade conta com estrutura básica das
ETE: auditório, biblioteca, bloco pedagógico e
administrativo, 12 salas de aula, laboratórios de
biologia, química, física, matemática, línguas e
informática, área de convivência, quadra

Com a inauguração do laboratório, os estudantes têm a oportunidade de saber mais sobre as
centrais necessárias para a distribuição do gás.
“Essa parceria visa dinamizar os cursos, sendo
uma ferramenta importante de formação na
qualiﬁcação dos estudantes da Etepam. Além
disso, o laboratório surge como uma fonte de
conhecimento aprofundado e oportunidade de
integração no mercado de trabalho”, disse

ETE Governador Eduardo Campos,
em São Lourenço da Mata, foi a 34ª
escola técnica inaugurada pelo
Governo do Estado em 2016

ETE Professor Agamenon Magalhães
(Etepam) inaugurou o primeiro laboratório
de gás natural instalado numa unidade
da rede pública

Foto: Ademar Filho

Balanço da Educação 2016

INFRAESTRUTURA

poliesportiva coberta e laboratórios especiais. O
investimento na construção foi da ordem de R$
8,7 milhões. O nome foi uma homenagem ao exgovernador de Pernambuco e candidato a
presidente do Brasil, Eduardo Campos, que era

Foto: Ademar Filho

Em Paudalho
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destaque na política brasileira. Faleceu num
trágico acidente de avião no ano de 2014, antes
de realizar seu sonho de ser presidente da
república. Além dessas, também foram entregues as seguintes ETE’s:

Com investimento de R$ 8,9 milhões, a Escola Técnica
Estadual (ETE) Senador Wilson Campos, localizada em
Paudalho, possui auditório com capacidade para 200 pessoas,
bloco de acesso à biblioteca, bloco pedagógico com 12 salas de
aula, laboratórios de biologia; química; física; matemática;
línguas e informática; bloco de serviços, laboratórios especiais
para ensino proﬁssionalizante, quadra poliesportiva coberta
com vestiários e sala multiuso. A ETE tem capacidade para
atender 1.300 estudantes nos cursos de administração e rede de
computadores e foi inaugurada no dia 24 de fevereiro, uma
homenagem ao ex-senador Wilson Campos, já falecido.

Foto: Alyne Pinheiro

Os moradores do Recife e de Jaboatão dos Guararapes tiveram
todos os motivos para comemorar no ano de 2016. O Governo do
Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação,
entregou aos estudantes e à comunidade escolar da região, a
31ª Escola Técnica Estadual (ETE) Advogado José David Gil
Rodrigues. A escola ﬁcou estrategicamente localizada no limite
dos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes, beneﬁciando várias comunidades, tais como: Ibura, Jordão Alto, Jordão
Baixo, Jardim Jordão, Monte Verde, Milagres, URs 1, 2 e 6,
Prazeres, Curado (1 ao 4), Cavaleiro, Muribeca, Dois Carneiros e
Zumbi do Pacheco.

No Ibura/Jordão

Foto: Ademar Filho

Em Arcoverde

As cidades de Pedra, Venturosa, Pesqueira, Sanharó, Poção,
Custódia e Tupanatinga foram algumas das beneﬁciadas com a
construção da Escola Técnica Estadual (ETE) Professor
Francisco Jonas Feitosa Costa, localizada no município de
Arcoverde. Cerca de 1.300 estudantes podem ingressar nas
modalidades integrada nos cursos técnicos de rede de computadores e logística (ensino médio junto com o ensino técnico) e
subsequente nos cursos ediﬁcações e segurança do trabalho
(para os estudantes já concluintes do ensino médio). A ETE de
Arcoverde foi a 33ª Escola Técnica inaugurada na Rede
Estadual de Pernambuco.
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Programa Ganhe o Mundo amplia
oportunidades de intercâmbio
Parceria com o Conservatório Pernambucano de Música
embarcou estudantes com habilidades musicais

A participação nesta modalidade de intercâm-

Dez estudantes terão treinamento
prático de instrumento ou canto,
aperfeiçoando seus
conhecimentos sobre o
universo da música

bio dará ao estudante, além do desenvolvimento
na língua estrangeira, uma visão de novas
técnicas, inovações, estruturas e equipamentos,
promovendo e fomentando a diversidade e
difusão cultural. Segundo Renata Serpa,
superintendente do Programa Ganhe o Mundo,
a modalidade musical veio com o intuito de
agregar mais valores e experiências aos
estudantes. “O maior objetivo do programa é
promover a troca de experiências culturais,
dando oportunidade a esses estudantes de
aprender novas técnicas num centro especializado, além de fazer com que eles se tornem
Foto: Alyne Pinheiro

Durante o ano de 2016, o Programa Ganhe o
Mundo (PGM) levou milhares de estudantes
para estudar fora do país. Além de embarcar 20
estudantes na modalidade esportiva, o PGM
inovou e abriu mais dez vagas para os estudantes da rede estadual com talento em instrumentos musicais e/ou canto, por meio do Ganhe o
Mundo Musical. A parceria foi fortalecida com o
Conservatório Pernambucano de Música
(CPM), responsável pela aplicação dos testes de
música teórico e prático.
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multiplicadores do conhecimento”.
Renata ainda ressaltou a importante
parceria com o Conservatório
Pernambucano de Música (CPM), que
resultou na criação do PGM Musical. “A
parceria com o CPM continuará no ano
de 2017, o que irá contribuir para a
seleção e embarque de mais dez
estudantes para o exterior na modalidade musical”. Ela ainda lembra que
diante ao cenário econômico que o país
e o Estado vêm passando foi muito
importante conseguir manter o PGM.
O intercambista Luís Felipe Ferreira de
Souza, 16 anos, foi um dos selecionados
do PGM Musical. Apaixonado por
violão, ele acredita que essa experiência
vai abrir novas portas no seu retorno.
“Estar aqui no Canadá tem sido a
experiência mais marcante da minha
vida. Tenho conhecido novas pessoas,
novas culturas, novos lugares e tenho
ganhado novas experiências. Acredito
que tudo o que tenho vivido contribuirá
para o meu crescimento acadêmico,
proﬁssional e pessoal”, conclui. Felipe
cursa o 2º ano do ensino médio na
Escola de Referência em Ensino Médio
( E R E M ) P ro fe s s o r M a rd ô n i o d e
Andrade Lima Coelho, localizada na
Bomba do Hemetério, Zona Norte do
Recife.

Luís Felipe: “Estar aqui no Canadá tem sido a experiência mais
marcante da minha vida”

Países parceiros do PGM:

CANADÁ

ESPANHA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

AUTRÁLIA
URUGUAI
CHILE
ARGENTINA

A parceria de sucesso com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, permaneceu para o
ano de 2016 com o PGM Esportivo. Em 2016 foram 20 estudantes atletas estudar e
treinar em centros de referência no Canadá. Essa é a segunda edição do PGM Esportivo
e as modalidades esportivas contempladas são: atletismo, judô, natação, tênis de mesa,
remo e ciclismo. O intercâmbio dura oito semanas e é realizado nas cidades de Québec e
Montreal.

NOVA ZELÂNDIA
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Estudantes são selecionadas para intercâmbio
no Instituto de Tecnologia de Massachusetts
A experiência durou quatro semanas e as estudantes puderam conhecer
a rotina acadêmica e residencial

A oportunidade surgiu por meio do Women's
Technology Program (WTP), um programa da
universidade americana que incentiva o
aumento de números de mulheres na área das
ciências exatas. Na ocasião, foi possível elas
explorarem o universo da engenharia mecânica
com aulas práticas, em laboratórios e desenvolvimento de projetos em equipe. Anualmente, a
instituição oferece um curso de imersão com
duração de um mês para 60 estudantes mulheres de todo o mundo que estão a um semestre de
decidir qual curso seguir na universidade.
Ana Gabriela elaborou um projeto para criar o
redesign de uma escova de dente, aliado a um
aplicativo para celular, com o objetivo de
cultivar nas crianças o hábito da escovação. Já
Juliana Júlia criou uma vestimenta para
impedir que a temperatura do corpo diminua em
locais frios, como a Antártida, por exemplo.
Ao retornar de viagem, a estudante da ETE

Alcides do Nascimento Lins, em Camaragibe,
explicou que a experiência adquirida foi bem
além do estudo. “Além do aprendizado na área
de engenharia mecânica, o intercâmbio também
ajudou a melhorar o relacionamento com as
pessoas”, comenta. Já Juliana Júlia, que estuda
na Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Senador Paulo Pessoa Guerra, em
Tejipió, aﬁrma que não há experiência que
possa ser comparada ao que foi vivido. “No
começo é desaﬁador, mas pedir ajuda quando
se precisa é algo fundamental, e assim conseguimos superar as adversidades”, ressaltou.

Ana Gabriela Barbosa e Juliana Júlia Santos,
ambas de 17 anos, explorarem o universo da
engenharia mecânica com aulas práticas

Foto: Ademar Filho

As jovens estudantes Ana Gabriela Barbosa e
Juliana Júlia Santos, ambas de 17 anos,
tiveram, mais uma vez, a oportunidade de
conhecer uma nova cultura. Após passarem
quatro meses na Nova Zelândia, no ano de 2015,
pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM), desta
vez, elas participaram por quatro semanas do
Women's Technology Program - WTP - ME
(Programa de Tecnologia para Mulheres –
Engenharia Mecânica) do Massachusetts
Institute of Technology – MIT (Instituto de
Tecnologia de Massachusetts), onde vivenciaram um pouco da rotina de uma estudante
universitária, aprendendo sobre a vida acadêmica e residencial. Elas são ex-intercambistas
do Programa Ganhe o Mundo (PGM).

PROGRAMAS
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Governo lança programa para alavancar
indicadores do ensino fundamental
Programa Educação Integrada contemplará, a princípio, 15 municípios do Estado

Foto: Ademar Filho

O Governo do Estado de Pernambuco lançou, no
dia 28 de junho, o Programa Educação Integrada
com o objetivo de fortalecer o ensino fundamental e também a educação infantil, além de
melhorar os índices educacionais e continuar
crescendo nos indicadores e resultados da
educação pública de Pernambuco. O programa,
que nesta primeira fase vai beneﬁciar 93 mil
estudantes de 15 municípios do Estado, conta
com o apoio técnico e ﬁnanceiro de instituições
como Unicef, Neoenergia, Instituto Natura,
Instituto de Corresponsabilidade pela Educação
(ICE) e Instituto Sonho Grande.

A iniciativa prevê ações de apoio pedagógico, e, dentre outras,
a implantação de uma escola em tempo integral para os anos
ﬁnais do ensino fundamental em cada município participante

Com base em indicadores educacionais e
socioeconômicos, os municípios escolhidos
para receber o projeto-piloto do Programa são:
C a m a ra g i b e , I t a p i s s u m a , T i m b a ú b a ,
Tamandaré, Santa Cruz do Capibaribe, Bonito,
São Bento do Una, Bom Conselho, Arcoverde,
Afogados da Ingazeira, Flores, Floresta,
Salgueiro, Cabrobó e Trindade. A proposta é
expandir esse programa para outras cidades
pernambucanas. A iniciativa prevê ações de
apoio pedagógico, distribuição de kits e
qualiﬁcação dos ambientes da Educação
Infantil, fortalecimento das ações de alfabetiza-
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Foto: Ademar Filho

David Saad, diretor-presidente do Instituto
Natura, um dos parceiros do programa, parabenizou a iniciativa e falou a importância do
projeto por colaborar com os municípios e
proporcionar uma qualidade melhor no aprendizado dos estudantes. “Quando recebemos o
convite do secretário Fred, ano passado, nós, de
imediato, falamos que o projeto podia contar
conosco. E isso acontece porque percebemos a
seriedade com que esse assunto – educação – é
tratado. O Programa Educação Integrada será
um sucesso e com certeza vai inspirar o Brasil a
se movimentar em direção à educação que a
gente quer”.

Educação Integrada conta com o apoio técnico e ﬁnanceiro de
instituições privadas e do terceiro setor, o Instituto Natura

ção e a implantação de uma escola em tempo
integral para os anos ﬁnais do Ensino
Fundamental em cada município participante
do Programa.
Para o secretário de Educação do Estado, Fred
Amancio, o lançamento do programa é um
momento histórico para a educação. “É um
grande divisor de águas na educação do nosso
Estado, pois estamos fortalecendo as parcerias
entre o Governo do Estado e os municípios, de
forma que a gente possa avançar com a educação como um todo. Talvez, seja esse o grande
objetivo do Programa Educação Integrada”,
revelou. Ainda de acordo com Amancio, a
parceria de gestão, aproximando Secretaria
E s t a d u a l d e E d u c a ç ã o e S e c re t a r i a s
Municipais de Educação, é um fator importante
na melhoria dos resultados. “Iremos levar para
esses municípios o Pacto pela Educação, uma
estratégia de grande sucesso que ajudou o
Estado a alavancar seus recursos”, completou.

O governador do Estado, Paulo Câmara,
destacou a iniciativa e apontou caminhos para
melhorar as ações da educação. “A educação
de Pernambuco tem produzido bons frutos, mas
precisa avançar, como todas as áreas. Temos
muitas ações pedagógicas para realizar,
melhorias de infraestrutura para fazer e
valorizar nossos proﬁssionais que atuam na
educação e motivar nossos alunos a acreditar
que este é o único caminho para realizar
sonhos”, enfatizou Paulo Câmara, governador
do Estado.
Foto: Ademar Filho

O programa, nesta primeira fase, vai beneﬁciar 93 mil
estudantes de 15 municípios do Estado
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Projeto Boa Visão dá assistência
oftalmológica para estudantes da Rede Estadual
Em 2016 foram mais de 9 mil atendimentos em 38 municípios

Em 2016, o Boa Visão atendeu mais de 9 mil
estudantes distribuídos em 38 municípios em
todo o Estado de Pernambuco. Os atendimentos
foram realizados nas Unidades Pernambucanas
de Atendimentos Especializados (UPAE's).
“Hoje, o Projeto Boa Visão atende regularmente
n a s U PA E s d e L i m o e i ro , B e l o Ja rd i m ,
Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra
Talhada”, explica a gestora de Projetos
Especiais da Secretaria de Educação do Estado,
Márcia Rodrigues.
Márcia ressalta que muitos desses estudantes
cresceram com diﬁculdade de enxergar. Ao ter

acesso aos exames e aos óculos, experimentam
uma nova fase nas suas vidas. “O Projeto Boa
Visão é a promoção da cidadania através da
oferta de atendimento oftalmológico aos
estudantes da rede estadual de ensino em
Pernambuco. Signiﬁca, mais do que um serviço
de saúde, um apoio inconteste ao desenvolvimento escolar de nossos alunos. Uma vez
assistidos pelo Projeto, adquirem condições de
sair-se melhor nos estudos”, pontua.
Após perceber que o olho esquerdo embaçava
muito e com isso atrapalhava seu desempenho
nas aulas, o estudante João Pedro de Araújo, de
12 anos, da Escola Estadual Manuel Leite,
localizada em Salgueiro, foi um dos primeiros a
ser atendido na consulta oftalmológica e
constatar o uso de óculos. João é estudante do 6º
ano do Ensino Fundamental e fala da alegria de
poder enxergar melhor. “Meu olho esquerdo
embaçava e eu não conseguia ver nada de um
lado do quadro e saindo hoje com os óculos vou
melhorar meu desempenho na sala”, conta.
Projeto oferece mais que um serviço de saúde: signiﬁca um
apoio ao desenvolvimento escolar dos estudantes

Foto: Alyne Pinheiro

O projeto Boa Visão, uma parceria entre as
secretarias estaduais de Educação e Saúde,
Lafepe, Fundação OneSight, e Fundação Altino
Ventura, está fazendo a diferença na sala de
aula. Criado em 2012, o Projeto busca identiﬁcar
e, caso necessário, tratar da saúde oftalmológica dos estudantes, professores e funcionários da
rede estadual.
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MUTIRÃO - O projeto Boa Visão, uma parceria
entre as secretarias estaduais de Saúde e
Educação, também realizou no mês de outubro
mutirão para atender estudantes dos ensinos
médio e fundamental da rede estadual em dez
municípios do Sertão. Das 3.832 consultas
oftalmológicas, 1.944 tiveram indicação médica
para o uso de óculos, entregues gratuitamente
pelo Lafepe e pela Fundação OneSight, que,
junto à Fundação Altino Ventura, realizaram
todos os atendimentos. Os alunos beneﬁciados
são dos municípios de Salgueiro, Cedro,
Mirandiba, Moreilândia, Parnamirim, São José
do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante e
Belém de São Francisco. A ação contou com
uma equipe multidisciplinar formada por
médicos oftalmologistas, oftalmologistas
pediatras, enfermeiros, assistentes sociais,
técnicos em exames, assistentes oftalmológicos
e recepcionistas, além de intercâmbio com 50
voluntários estrangeiros de várias
nacionalidades (Estados Unidos, Itália, Peru,
China, Inglaterra, México, Canadá e Brasil).

Projeto realizou, em outubro, mutirão para atender
estudantes dos ensinos médio e fundamental da
rede estadual em dez municípios do Sertão

BOA VISÃO EM NÚMEROS (2016)
Gerências Regionais atendidas: 7

O INÍCIO DO PROGRAMA

Municípios atendidos: 38

Criado através da Lei nº 14.511, de 7 de
dezembro de 2011, o programa de
avaliação oftalmológica direcionada à
comunidade escolar da rede estadual tem
o o b j e t iv o d e ava l i a r e , q u a n d o
necessário, prescrever óculos de correção
de grau para crianças e adolescentes,
docentes e demais funcionários das
unidades de ensino. Desde 2012, o Boa
Visão já visitou mais de 95 municípios,
triando mais de 200 mil estudantes. Mais
de 86 mil alunos foram beneﬁciados com
o programa e foram prescritos mais de 52
mil óculos.

Número de atendimentos: 9.082
Número de escolas atendidas: 108 escolas

Foto: Secretaria de Saúde

Óculos prescritos: 6.456

TECNOLOGIA NA REDE
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Clubes de Programação
são instalados em escolas da rede
Pernambucoders, projeto que visa estimular o interesse dos estudantes
por computação e programação, foi lançado em outubro de 2016

Neste primeiro momento, o Pernambucoders,
que segue os mesmos moldes do Code Club,
uma rede mundial de clubes de programação,
contempla nove unidades de ensino da rede
estadual e conta com a participação de 540
alunos. “O projeto surgiu de uma discussão da
importância de alinhar o trabalho da educação

do Estado com a tecnologia da informação.
Nosso desejo é provocar essa aproximação de
modo que a gente amplie o interesse dos nossos
estudantes para a área e fortalecer o pólo aqui no
Estado”, disse, à época do lançamento, Fred
Amancio, secretário de Educação.
A novidade está movimentando as escolas da
rede e conseguindo despertar o interesse dos
estudantes. “É algo inovador, eu estou adorando
a experiência”, disse o estudante Rummennigge
Silva Lopes Bezerra, estudante do 8º ano B da
Escola Estadual Eneida Rabello, que está
trabalhando em um jogo – ainda sem nome
deﬁnido – em parceria com a colega de classe
Samira Conceição Gomes Monteiro. “O jogo que
estamos desenvolvendo é baseado em outros
que pesquisamos e gostamos e, através do
projeto, estamos criando o nosso”, disse
Samira. “A gente cria, faz as programações e as
variáveis”, completa Rummennigge.

Estão participando três escolas que
oferecem ensino fundamental e seis
que oferecem ensino médio,
sendo três em tempo integral

Foto: Ademar Filho

Sempre investindo em ações que agregam valor
ao currículo escolar dos estudantes da rede, a
Secretaria de Educação do Estado, em parceria
com o Porto Digital, CESAR, UFRPE e Softex,
lançou, em outubro de 2016, o
Pernambucoders. Através da instalação de
clubes de programação nas escolas, o projeto
surgiu com o objetivo principal de incentivar e
estimular os jovens estudantes por computação
e programação.

TECNOLOGIA NA REDE

Foto: Ademar Filho
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Os monitores do clube de programação da Eneida
Rabello, Rafael da Câmara e César Augusto,
dizem que a experiência do projeto está sendo
muito boa e que a resposta dos estudantes está
sendo bastante positiva. “Percebemos uma
grande identiﬁcação por parte dos estudantes em
criação de projetos de games”, ressalta Rafael.
“Uma coisa interessante é que houve um
desenvolvimento muito grande dos alunos. Eles
chegaram meio travados e, durante as aulas, eles
foram se desenvolvendo e criando os projetos a
partir dos desejos deles”, completa César.
Em dois meses de cronograma na escola, os
monitores destacaram que 90% da turma optou
pela criação de projetos na área de games.
“Alguns desenvolveram seus próprios pac-mans,
outros desenvolveram labirintos e outros ﬁzeram
um game que focava em pênaltis”, diz Rafael.
“Exceto um, que desenvolveu um projeto com
linguagem binária, com codiﬁcação. A gente

"Nosso desejo é ampliar o interesse dos nossos
estudantes para a área e fortalecer o pólo aqui
no Estado", diz Amancio

coloca uma palavra e o sistema operacional
traduz para a linguagem binária”, diz César.
NOVE ESCOLAS BENEFICIADAS – Do
ensino fundamental: Escola Estadual
Ministro Jarbas Passarinho (Camaragibe);
Escola Estadual Eneida Rabelo
(Recife/Jordão Alto); e Escola Estadual
Cônego Rochael de Medeiros (Recife/Santo
Amaro). Do ensino médio: Escola Estadual
de Paulista (Paulista); Escola Estadual
Guedes Alcoforado (Olinda); e Escola
Estadual Saturnino de Brito (Jaboatão dos
Guararapes); Escola de Referência em
Ensino Médio Porto Digital (Recife/Bairro
do Recife), Escola de Referência em Ensino
Médio Floriano Peixoto (Olinda); e Escola
de Referência em Ensino Médio Augusto
Severo (Jaboatão dos Guararapes).

O nome do projeto, aliás, foi criado com a ajuda
do presidente do Conselho do Porto Digital,
Silvio Meira. “Pernambuco é o único Estado da
federação que tem programação de computadores quase escrito no nome. Nenhum Estado
acaba por 'co', então foi só botar o 'ders' no
ﬁnal”, disse Silvio, no dia do lançamento da
iniciativa. De acordo com ele, a introdução de
ações como o Pernambucoders, ou seja, que
coloque a linguagem de programação como
disciplina escolar nas unidades de ensino de
Pernambuco, vai contribuir para uma nova
visão da área e servirá também de inspiração
para os demais Estados do Brasil.

TECNOLOGIA NA REDE
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Labtablets dão nova cara às pesquisas
nas escolas
Mais de 300 laboratórios de tablets foram implantados na Rede só em 2016

De acordo com assessora da Gerência de
Suporte e Tecnologia (GSTE) da Educação, Ana
Paula Baihé, a expectativa é que os labtablets,
compostos por aproximadamente 20 equipamentos por escola, substituam os computadores
considerados obsoletos nas escolas. “O projeto
permitiu a reativação dos laboratórios sem uso e
com equipamentos de difícil manutenção. Ele
possibilita a utilização de práticas
pedagógicas mais modernas
disponíveis no Estado. Com a
chegada dos tablets, os ambientes ﬁcaram mais leves”, contou.
A Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM)
Apolonio Sales, localizada no bairro do Ibura,
Zona Sul do Recife, é
uma das que recebeu
o novo laboratório
neste ano. O ambiente,

Em vez dos computadores de
mesa, a pasta está investindo
em espaços mais dinâmicos
e atrativos que disponibilizam
tablets com acesso à internet
para os estudantes

reformado com a chegada dos tablets, segundo o
gestor Marcos Antonio de Souza, é bem mais
disputado entre os alunos. “Hoje eles têm aula
aqui, se sentem inseridos nas novas tecnologias
e mais à vontade, já que é um equipamento de
fácil manuseamento e mais avançado. A aceitação foi bem maior por parte dos estudantes”,
detalhou.
Adriana Faustino da Silva, aluna do segundo
ano do ensino médio, utiliza os labtablets com
frequência, principalmente nas aulas de artes.
“A gente agora pode pesquisar bem mais rápido,
com um computador de qualidade e que não
deixa ninguém na mão. Estudar aqui ﬁcou bem
mais divertido, prático e a turma se uniu mais.
Ter esse laboratório à nossa disposição nos dá
mais segurança na hora de fazer trabalhos e de
tirar as nossas dúvidas durante as aulas”,
revelou.

Foto: Ademar Filho

Criado em 2015 pela Secretaria Estadual de
Educação, os labtablets (novos laboratórios de
informáticas) vêm modernizando as pesquisas e
as aulas de muitos estudantes da Rede. Em vez
dos computadores de mesa, a pasta está
investindo em espaços mais dinâmicos e
atrativos que disponibilizam tablets com acesso
à internet para os estudantes. Só no ano de
criação, 162 escolas tiveram seus laboratórios
transformados em labtablets. Em 2016, este
número dobrou, passando para 335 novos
espaços, totalizando 497 unidades de ensino
contempladas com o projeto.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Proﬁssionais de educação da Rede
participam de formações
Mais de 16 mil professores, educadores de apoio, técnicos educacionais
e coordenadores de biblioteca foram formados
Visando melhorar a qualidade do ensino que é
oferecido na Rede e capacitar os proﬁssionais da
pasta, a Secretaria Estadual de Educação (SEE)
promoveu diversas formações continuadas para
professores, educadores de apoio, técnicos
educacionais e coordenadores de biblioteca das
escolas e das Gerências Regionais de Educação
(GRE). Até o mês de dezembro, a SEE contemplou mais de 22.435 proﬁssionais em 53
formações. Estes números beneﬁciam os 630 mil
alunos da Rede, por meio de um trabalho
multiplicador.

Foto: Ademar Filho

Os encontros foram divididos em diferentes
componentes curriculares, como língua portuguesa, artes, ciências, ensino religioso, história,
geograﬁa, matemática, educação física, entre
outros. As formações foram distribuídas entre as
16 GREs e todas tinham como objetivo proporcionar aos docentes propostas pedagógicas
inovadoras. “Os conteúdos desses encontros são

implementados em sala de aula, na perspectiva
de possibilitar aos estudantes conhecimentos
nos componentes exigidos por cada ano de
escolaridade, como também do alcance de um
bom desempenho escolar, estimulando a sua
frequência e permanência na escola”, declarou
Shirley Malta, gerente da Gerência de Políticas
Educacionais dos Anos Finais do Ensino
Fundamental da SEE.
Para o professor e técnico educacional da
Gerência Regional de Educação Mata Norte
Paulo Henrique Phaleante, o minicurso de
formação continuada sobre Pedagogia do
Teatro, realizado no mês de novembro, nos
teatros Arraial e Santa Isabel, no Recife, foi

Formações foram distribuídas entre as 16 GREs
e todas tinham como objetivo proporcionar
aos docentes propostas pedagógicas inovadoras
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Nos anos ﬁnais do Ensino fundamental foram
formados 11.391 proﬁssionais, sendo 8.284
professores e 3.107 técnicos das Gerências
Regionais de Educação, educadores de apoio e
coordenadores de biblioteca. Já no Ensino Médio, o
número é de 11.044 professores, educadores de
apoio e técnicos das Gerências formados. Além
desses, mais 300 docentes da Rede estão concluindo cursos que foram ofertados pela secretaria em
parceria com as universidades Federal de
Pernambuco, Universidade Federal Rural de
Pernambuco, Universidade de Pernambuco,
Instituto Federal de Pernambuco, e Universidade
Federal do Vale do São Francisco.
“A expectativa para os próximos anos é a mais
positiva possível. Daremos continuidade a todas as
ações desenvolvidas em 2016, com a proposta de
ampliarmos para atender mais professores e
contemplar mais estudantes. Estamos dialogando

Foto: Alyne Pinheiro

enriquecedor para todos. “Trabalhar teatro no
ambiente escolar nos permite abrir um leque de
possibilidades. Se apropriar cada vez mais das
técnicas desta arte nos engrandece ainda mais”,
contou.

“Trabalhar teatro no ambiente escolar nos permite
abrir um leque de possibilidades",
diz Paulo Henrique Phaleante

com instituições para ﬁrmar novas parcerias e
fortalecer as que já temos”, acrescentou
Raquel Queiroz, gerente da Gerência de
Políticas Educacionais do Ensino Médio da
Secretaria.

Foto: Ademar Filho

Nos anos ﬁnais do Ensino fundamental foram formados 11.391 proﬁssionais, e no Ensino Médio,
o número é de 11.044 professores, educadores de apoio e técnicos das Gerências
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Trabalho de Conclusão do Fundamental
incentiva formação de novos pesquisadores
Estudantes do último ano do Ensino Fundamental devem realizar trabalhos de iniciação cientíﬁca
Uma das maiores novidades na área pedagógica
implantada pela Secretaria Estadual de
Educação (SEE) em 2016 foi o Trabalho de
Conclusão do Fundamental (TCF). Todos os
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da
Rede que estão concluindo esta fase dos
estudos para avançar para o ensino médio vão
se dedicar ao TCF com base em investigação
cientíﬁca, valendo certiﬁcado de conclusão.
O objetivo é despertar neles o interesse pela
pesquisa, planejamento e investigação a partir
de algum tema que o grupo tenha vontade de se
aprofundar, diagnosticar ou que possa intervir

na realidade. Os temas serão de livre escolha dos
grupos – que podem ser compostos por até seis
integrantes –, e eles terão um professor como
orientador dos seus projetos.
O resultado pode ser uma exposição, aplicativo,
uma maquete, um vídeo, entre outras possibilidades. Cerca 32 mil estudantes participaram da
primeira etapa do projeto, e, de acordo com a
secretária executiva de Desenvolvimento da
Educação, Ana Selva, a qualidade dos trabalhos
surpreendeu as equipes docentes. “Os alunos
superaram as nossas expectativas. As investigações foram bem aprofundadas, com temas

Foto: Ademar Filho

Estudantes das escolas da GRE Metropolitana Sul apresentaram os resultados
de suas investigações de conclusão e receberam certiﬁcados

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
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Em dia de apresentações, estudantes do ensino médio
mostraram projetos desenvolvidos com robótica

pertinentes, voltados para a melhoria da escola,
da comunidade e da qualidade de vida deles
próprios”, disse.
A estudante Iris Ribeiro da Silva Santos, da
Escola Antônio Correia de Araújo, apresentou o
projeto “A evolução da Internet e a sua inﬂuência na escrita”, e garantiu que o processo de
criação do TCF contribuirá no seu ensino
médio. “Aprendi muito com este trabalho, e
diversas coisas mudaram nas nossas vidas.
Entre elas, o respeito, pois os nossos colegas de
outras séries passaram a nos olhar diferente
por saber que conseguimos ingressar no
ensino médio devido à conclusão de um
projeto. Nos entusiasmou bastante. Agora
estamos mais preparados para enfrentar os
últimos anos da nossa vida escolar. Com muito
esforço, conseguimos compreender o que é
verdadeiramente uma conclusão de ano”,
declarou a jovem.
Já para Raíssa Lima, estudante da Escola
Senador Aderbal Jurema, em Garanhuns, o
TCF abriu portas para dar visibilidade a temas
pouco debatidos no cotidiano. Ela, juntamente
com sua equipe, abordou questões de gênero

Balanço da Educação 2016

no documentário “História das Mulheres:
Gênero ou Poder?”, como a inserção feminina
no mercado de trabalho. “Nós já nos identiﬁcávamos com o tema e, a partir do trabalho, fomos
mais além para mostrar que as mulheres já
conquistaram um bom espaço na sociedade,
mas ainda falta muito para que possamos
conseguir os nossos sonhos proﬁssionais sem
sofrermos tantos preconceitos”, disse.
“Realizar o trabalho de Conclusão do
Fundamental foi uma experiência muito boa.
Este é o caminho para que os alunos comecem a
apresentar um trabalho mais próximo dos
padrões da ABNT. É como se fosse um preparatório para a universidade. Os estudantes
gostaram bastante e alguns dos projetos foram
bastante elogiados pelas bancas”, revelou
Rozimar Assis, analista de gestão da Escola
Maria Romeiro Estelita, localizada em Olinda.
Ainda segundo Ana Selva, a partir de 2017 o
TCF terá início no mês de março, quando os
estudantes estabelecerão seus grupos, temas e
escolherão os professores orientadores. Eles
terão que se dedicar ao planejamento, às
referências teóricas e à investigação para
apresentar o projeto no mês de outubro.
Foto: Ademar Filho

Um parque de diversões todo projetado e executado com
conhecimentos de robótica envolvendo conhecimento de
diversas disciplinas engrandeceu a mostra
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ENSINO INTEGRAL

Programa WEB TV Avança Mais PE
é lançado pela Secretaria
Vídeos mostram práticas e vivências pedagógicas nas escolas
No mês de agosto, a Secretaria Estadual de
Educação (SEE) lançou o programa WebTV
Avança mais Pernambuco, disponível no portal
da SEE, por meio do site Avança Mais PE. O
programa consiste em produções audiovisuais
disponibilizadas mensalmente, e apresentam
práticas e vivências das unidades de ensino e
relatos de alunos e ex-alunos da Rede abordando
temas educacionais, artísticos e culturais.
Ele é dividido em três quadros: Eu consegui!;
Inovação; e Da Escola Para o Mundo. O primeiro
mostra depoimentos de estudantes que conseguiram realizar seus sonhos e atingir seus
objetivos, como aprovações em universidades e
em outras seleções. Já o Inovação revela os
projetos e experiências pedagógicas que estão
dando sentido ao cotidiano da educação com
qualidade nas escolas. O terceiro e último, Da
Escola Para o Mundo, apresenta o trabalho das
pessoas que já saíram da sala de aula e estão no
cenário cultural pernambucano.

Foto: Alyne Pinheiro

Os vídeos publicados ao longo de 2016 têm
duração média de 12 minutos e, de acordo com
Maria Medeiros, superintendente pedagógica da Secretaria Executiva de
Educação Proﬁssional, o programa é
sucesso entre alunos e professores da
Rede. “Nesse momento, estamos
estudando as possibilidades de torná-lo
mais robusto e interativo, com as contribuições de gestores, professores e
estudantes. Temos recebido retornos
positivos pelos canais oﬁcias de

comunicação e isso nos dá ânimo para prosseguirmos vislumbrando novos caminhos para o
programa”.
Qualquer internauta pode assistir aos vídeos. É
só acessar o link:
http://www.avancamaispe.educacao.pegov.br/moodle/

Portal Avança Mais PE - É um espaço virtual
de comunicação criado para dialogar com as
Escolas de Referência em Ensino Médio,
Escolas Técnicas Estaduais e Escolas de
Ensino Regular do Estado de Pernambuco.
Estudantes, professores, equipe gestora,
pedagógica, administrativa e o público em
geral que se interessa pela temática da
educação pode desfrutar dessa ferramenta
aberta, dinâmica e interativa que disponibiliza
simulados, formações, materiais de suporte
pedagógico, entre outros recursos.

ENSINO INTEGRAL
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Educação à Distância
atende mais de 18 mil estudantes
Modalidade em Pernambuco é a maior do país
A Educação à Distância tem crescido de forma
acelerada em todo o país e em Pernambuco não
podia ser diferente. Em 2016, a Secretaria de
Educação do Estado ofertou 17.030 vagas para
os cursos técnicos de Secretaria Escolar;
Multimeios Didáticos; Biblioteconomia;
Recurso Humanos; Logísticas; Administração;
Desenvolvimento de Sistemas; Design de
Interiores; Segurança do Trabalho. Com o maior
programa de educação pública de ensino a
distância do Brasil, Pernambuco conta com
cursos técnicos EAD distribuídos em 79 polos e
5 9 m u n i c í p i o s l o c a l i z a d o s d a Re g i ã o
Metropolitana do Recife ou Sertão do Estado. As
aulas presenciais acontecem uma vez por
semana, onde os estudantes recebem orientações do professor acerca do conteúdo proposto
para a semana.
Esta é uma nova modalidade para quem tem
procurado uma forma de crescer proﬁssionalmente. Anne Gracielle de Sales Pereira, 28 anos,
estudante laureada, realizou mais sonho em sua
vida: concluir o curso técnico em Segurança do
Trabalho. Graduada em zootecnia, ela viu no
EAD a chance de aperfeiçoar mais ainda seus

estudos. Anne Gracielle, participou da cerimônia de formatura, que aconteceu no dia 27 de
novembro. “Eu senti a necessidade de fazer um
curso no qual minha região necessitava de
p ro ﬁ s s i o n a i s q u a l i ﬁ c a d o s . O E A D m e
oportunizou mais essa vitória. Se você quer,
corra atrás, não procure obstáculos, você
precisa aproveitar as oportunidades que a vida
lhe dá”, disse. O evento também celebrou o
maior número de estudantes formados pela
modalidade na rede pública estadual. Ao todo
foram 1.672 estudantes.
São diversos os benefícios associados a
Educação à Distância, a exemplo, moderação no
seu ritmo de estudo, ﬂexibilidade de tempo,
além de estudar a partir de novas tecnologias e
metodologias. “A possibilidade de se proﬁssionalizar, principalmente em um cenário de
diﬁculdade econômica, provoca verdadeira
transformação na vida das pessoas. Ainda mais
quando estes cursos respeitam o tempo e rotina
d e t ra b a l h o d e c a d a u m . A E d u c a ç ã o
Proﬁssional à Distância é uma realidade
consolidada na Rede Estadual”, explica o gestor
de Educação a Distância, George Bento.

CURSOS OFERECIDOS
LOGÍSTICA
INFORMÁTICA

DESIGN DE INTERIORES

BIBLIOTECONOMIA

ADMINISTRAÇÃO

MULTIMEIOS DIDÁTICOS
RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA ESCOLAR

SEGURANÇA DO TRABALHO
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Mais um ano de sucesso
com o Projeto Música no Palácio
Durante a edição de 2016, 11 atrações passaram pelo salão de entrada
do Palácio do Campo das Princesas

O projeto acontece no salão de entrada do
Palácio e atrai ciclistas, jovens, idosos, famílias
inteiras para apreciar apresentações artísticas,
eruditas e populares, a exemplo do Quarteto
Encore, Bozó Sete Cordas, Grupo Allegretto,
Coro Infantil e Coro de Câmara do CPM, Dilvan
Pereira, Wilson Pimentel, João Paulo Albertim,
Karoline Maciel, Érico Verissimo, entre outros.
"Tivemos grandes nomes da música passando
por aqui. É um projeto para reunir a família e
pretendemos voltar ano que vem e fazer ainda
melhor", declarou a gerente do Conservatório
Pernambucano de Música, Rozeane Hazin.

Dentro do projeto Música no Palácio, Os Saltimbancos
levaram dezenas de crianças à sede do executivo num
domingo de outubro

Foto: Ademar Filho

Com grande sucesso em 2015, durante a
programação dos 85 anos do Conservatório
Pernambucano de Música (CPM), o Palácio do
Campo das Princesas abriu as portas novamente para a edição 2016 do Projeto Música no
Palácio. Este ano, as atrações foram variadas:
música de câmara, ópera, choro, músicas
renascentistas e barrocas, forró, xote e frevo de
rua. Ao todo, foram 11 apresentações de artistas
pernambucanos, muitos deles professores,
estudantes e ex-estudantes do Conservatório.

CPM
CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
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Uma semana inteira dedicada à música
Recitais de música erudita, contemporânea, jazz e popular ﬁzeram parte da
programação do Conservatório Pernambucano de Música
O Conservatório Pernambucano de Música
(CPM) realizou, no ano de 2016, mais uma edição
do projeto “Semana de Música do CPM”. Com
apresentações de recitais de música erudita,
contemporânea, jazz e popular, a plateia pôde
apreciar shows com músicos renomados e
estudantes da instituição. As apresentações
aconteceram no Auditório Cussy de Almeida, no
espaço Palco para Todos, no Palco Mangueira e
no pátio do CPM.
Passaram pelos palcos do Conservatório artistas
como Airton Montarroyos, grupos Sertão Jazz,
Soultime, Alegretto, Membrana Instrumental, a
Orquestra de Rock do CPM além de uma missa,
em homenagem à Santa Cecília, celebrada pelo
Frei Rosivaldo Torres com o Coro de Câmara do
CPM. Também se apresentaram no CPM o Duo
Pereira-Santos, da Paraíba, o Recital Davson
Moura, a Banda Sinfônica do CPM, os professores do Projeto Bandas de PE, o Grupo de Violões,
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e a
Banda Primal.
Uma das atrações mais aplaudidas foi o grupo

Conﬂuir, composto por estudantes e exestudantes do CPM. A ideia de formar o grupo
surgiu de um trabalho de conclusão de curso que,
aliado à paixão pela música, transformou a ideia
em um belo grupo de canto. “Apresentar nosso
trabalho nesta semana, que é muito importante
p a ra o s p ro fe s s o re s e e s t u d a nte s d o
Conservatório, é um imenso prazer”, fala Janete
Florêncio, diretora do grupo.
No último dia de shows, foi realizada a IX
Maratona de Música, com apresentações a cada
meia hora em todos os ambientes do CPM. A
criançada também ganhou seu espaço entre as
atrações: o espetáculo “Os Saltimbancos”,
realizado pelo Coro Infantil do CPM, deixou os
pequenos de olhos atentos. “Nós que trabalhamos com música esperamos por uma oportunidade como essa para mostrar o trabalho, não só a
nossa produção, mas também a dos bons músicos que temos. A semana toda foi um sucesso.
Subiram aos palcos grandes músicos, e tenho
certeza que tivemos uma semana com uma
qualidade musical incrível”, declara a gerente do
CPM, Rozeane Hazin.
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Conservatório realiza capacitações
com nomes de peso da música instrumental
Maestro Spok, Maestro Duda, Orquestra de Xalapa e Elione Alves
foram alguns dos nomes que realizaram cursos no CPM

No segundo semestre, grandes capacitações
foram oferecidas como o II Encontro de Práticas
Instrumental do Frevo, com oﬁcinas ministradas
por Nilson Amarante, Sérgio Galo, Maestro
Spok, Maestro Duda, Roque Netto e Adelson
Bandeira. O encontro teve como objetivo
oferecer aos estudantes e proﬁssionais um
diálogo com proﬁssionais atuantes na área do
frevo.

Pela primeira vez, o CPM realizou um grande
evento para os amantes dos instrumentos de
teclas, foi a I Mostra de Todas as Teclas, capacitação que reuniu nomes como Hércules Gomes,
Fernando Muller e Elyanna Caldas. O evento
homenageou o maestro José Gomes dos Santos

Orquestra Sinfônica de Xalapa, do México, fez apresentação
para 1.800 estudantes da Rede no Teatro Guararapes

Fotos: Alyne Pinheiro

Em 2016, o Conservatório Pernambucano de
Música (CPM) realizou várias capacitações com
nomes de peso da música instrumental brasileira, entre eles, estavam a Orquestra Sinfônica de
Xalapa (OSX), do México, a fagotista Elione
Alves, a francesa Jasmin Martorell e o músico
Maurício Cézar. Dentro das ações, foram
oferecidas, aos estudantes, oﬁcinas de práticas
de choro, violino, viola de arco, violoncelo,
piano, contrabaixo, oboé, dentre outros.

CPM
CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

Sobrinho, que, na cerimônia de abertura, apresentou, emocionado, obras de Pete Rugolo, Michel
Legrand, Astor Piazolla, George Shearing.

Fotos: Alyne Pinheiro

Abrindo a capacitação da Orquestra Sinfônica de
Xalapa foi realizado um concerto para 1.800
estudantes da rede pública estadual. O espetáculo
foi apresentado no Teatro Guararapes, no Centro
de Convenções, e abriu a turnê pelo Nordeste. A
capacitação da OSX, que foi realizada no CPM e
incluía na programação palestras com Eduardo
Joárez, Estela Cuervo, recital e máster classes de
violino, viola de arco e contrabaixo acústico.
“Poder mostrar para estudantes e professores
nosso trabalho é um momento de troca de experiências e emoção. Cultura e educação andam
juntas, isso é o mais importante", fala o maestro
Lanfranco Marcelleti.
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O Projeto Orquestrando Pernambuco,
realizado pelo Conservatório Pernambucano
de Música (CPM), tem o objetivo de
transformar jovens de comunidades em
músicos proﬁssionais para estimular a
criação de novos grupos de orquestras. Em
2016, o programa atendeu jovens das
comunidades do Poço da Panela e do Alto
Santa Terezinha e realizou um momento
inovador: um intercâmbio cultural onde eles
puderam visitar a Orquestra Criança Cidadã,
que ﬁca em Ipojuca, onde inauguraram uma
biblioteca e obtiveram máster classes com os
professores do projeto anﬁtrião.
Durante o projeto, foram realizadas
apresentações em escolas públicas e
espaços públicos como a Praça 06 de abril,
que ﬁca no Poço da Panela; no Centro
Comunitário da Paz (COMPAZ) do Alto Santa
Terezinha, e na Feira Livre também no Poço
da Panela. As apresentações têm o intuito de
disseminar, em espaços públicos, a
promoção da música erudita e regional.

II Encontro de Práticas Instrumental do Frevo foi uma das
programações oferecidas pelo Conservatório

Foi um momento
de celebração da nossa
cultura, de reconhecimento ao
legado deixado pelos grandes
mestres do frevo. Este Encontro de
Frevo veio para ﬁcar e contribuir
ainda mais para o crescimento
desse ritmo tão nosso.
Maestro Spok
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CPM apresenta a cultura pernambucana
em Cantata Natalina
Cerca de 150 artistas se apresentaram no palco do Teatro Santa Isabel
O secretário de Educação, Fred Amancio,
também acompanhou o espetáculo e ressaltou a
inovação da Cantata. “Estamos realizando esses
eventos especiais com o apoio do governador
Paulo Câmara e, ano após ano, a Cantata surpreende”, aﬁrmou Fred, destacando que "esse
evento é um dos nossos maiores orgulhos, uma
vez que o CPM é ligado à pasta (da Educação)”.
A Cantata reuniu a Orquestra de Câmara de
Pernambuco, o grupo SaGRAMA, o Coro de
Crianças do Conservatório e a Companhia de
Dança Perna de Palco. No total, o evento envolveu 150 artistas, entre crianças, músicos e
bailarinos. O espetáculo tem direção cênica de
Quiercles Santana, regência de José Renato
Accioly e preparação vocal de Lucíola Fernandes.
A apresentação foi exibida no dia 24 de dezembro
como o "Especial de Natal" da Rede Globo
Nordeste.

Foto: Alyne Pinheiro

O Governo de Pernambuco abriu as comemorações natalinas com a Cantata "Bandeira do
Divino", espetáculo inédito e exclusivo, coordenado pelo Conservatório Pernambucano de
Música (CPM). A apresentação, que aconteceu
no dia 07 de dezembro, mostrou a identidade e a
força cultural do Estado. No repertório tiveram
canções tradicionais de pastoril, novenas, boi de
natal e cavalo marinho. “A Cantata emocionou a
todos e nos encheu de alegria e determinação.
Toda a equipe está de parabéns pelo evento”,
aﬁrmou o governador Paulo Câmara, na ocasião
acompanhado da primeira-dama do Estado, Ana
Luiza Câmara. O chefe do Executivo estadual
frisou a importância da cultura na vida da
sociedade. “Nós temos que investir ainda mais
na educação, na cultura, nas artes e na música
para construir um Pernambuco cada vez
melhor”, destacou.

BIBLIOTECA PÚBLICA
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Biblioteca Pública encerra ano com
saldo positivo e traça metas para 2017
Maior acervo do Estado, Biblioteca Pública do Estado recebe mensalmente,
em média, 6.500 visitantes
Com 164 anos de fundação, a Biblioteca Pública
do Estado (BPE), localizada no bairro de Santo
Amaro, centro do Recife, é um espaço
fundamental da construção do conhecimento,
formação do pensamento e desenvolvimento de
ideias. Contabilizando, em média, 6.500 por mês,
a BPE encerra o ano de 2016 com o registro de
grandes ações e já traça as metas para o próximo
ano.
Entre as ações realizadas ao longo do ano está a
reforma do mezanino externo com serviços de
pintura, pavimentação e instalação de guardacorpo. “A obra contou com investimentos em
torno de R$ 800 mil. Além de corrigir as
inﬁltrações do local, a obra trouxe à biblioteca
um novo contorno estético. Enfatizamos essa
obra com a grande realização de 2016”, diz
Roberta Guedes Alcoforado, gerente da
Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco.
A gerente destaca ainda a parceria com o
Programa Recorde, patrocinado pela The Bill e
Melinda Gates Foundation, que promoveu cursos
e oﬁcinas em tecnologias de informação e
comunicação (TICs) para o maior engajamento
da biblioteca com a comunidade. “Nós temos
atraído novos usuários, em especial jovens que
não tem acesso a essas tecnologias. O programa
disponibilizou computadores e câmeras para o

desenvolvimento das ações”, diz Roberta.
Recentemente, foram concluídos o curso Beabyte
e projeto Nem Nem, este último voltado para
jovens que nem trabalham e nem estudam.
“Reconhecemos que foi uma parceria exitosa
para a biblioteca”, completa.
Outra grande ação do espaço foi a reabertura do
setor infantil após um período de reforma. Ao
longo deste ano, uma série de atividades foi
programada para movimentar o setor e trazer o
público infantil de volta à biblioteca. “Houve uma
receptividade muito boa das escolas e isso
contribuiu para uma maior divulgação do setor,
gerando grande visibilidade junto às instituições
de ensino”, revela Hélio Monteiro, coordenador
do setor. Atualmente, o acervo do espaço infantil
conta com, aproximadamente, 15 mil títulos,
distribuídos em obras de ﬁcção, poesias e contos
de fadas.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Foto: Alyne Pinheiro
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Uma importante ação do espaço foi a reabertura
do setor infantil após um período de reforma

Reforma do mezanino externo com serviços de pintura,
pavimentação e instalação de guardacorpo foi concluída

Além das iniciativas citadas acima, a biblioteca
realizou ainda o lançamento do projeto Incluir é
Preciso: Informática como instrumento de
socialização, através da parceria com a
Fundação de Atendimento Socioeducando
(Funase) e o Centro de Democratização da
Informática (CDI); a Semana Manuel Bandeira,
em comemoração aos 130 anos do escritor,
contemplada com uma exposição bibliográﬁca
de suas obras. A Semana Nacional da Poesia e a
Mostra da Semana Nacional da Consciência
Negra também integraram o calendário de
exposições do espaço e atraíram grande
circulação de pessoas no hall de entrada da
biblioteca.

CAPACITAÇÃO – Em novembro, a Biblioteca
realizou o curso de Conservação e Prevenção
em Documentos Impressos, com o objetivo de
formar pessoas em conservação e
c o n s e r va ç ã o p re ve n t iva d e a c e r v o s
bibliográﬁcos. A iniciativa, inédita, contou
com a participação de funcionários da
Secretaria de Educação e da própria BPE e
coordenadores de Bibliotecas Públicas da
rede estadual. O curso teve duração de uma
semana, com carga horária de 40h/aula, e foi
dividido em três módulos, contemplando a
história do papel e a rotina diária do setor:
desinfestação e higienização, pequenos
reparos e encadernação. “A capacitação está
sendo realizada com o objetivo de agregar
reforço de mão de obra ao setor de
conservação e restauro, que atualmente
conta com duas funcionárias, Severina Alves
e Edilene Rodrigues. Então, abrimos vagas
para que pessoas da SEE, de algumas
regionais e da própria BPE pudessem se
capacitar e vir a ingressar no setor”, diz Maria
José Pereira, bibliotecária e coordenadora da
capacitação.

Números da Biblioteca
títulos
270 mil
no acervo
documentos
informatizados
152 mil
títulos no acervo
Raras
26 demilObras
volumes disponíveis
15 nomilSetor
Infantil
livros
Braille
6 nomilSetor
é a idade do livro Manual
459 anos
de Confessores & Penitentes, de
Martim Azpilcueta, publicado em 1560,
o mais antigo da Biblioteca

VOCÊ SABIA
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Jovem Embaixador

Weslley José e Kethyllen Emanuelle
representam Pernambuco

Weslley José Santos da Silva, estudante da ETE Cícero Dias, e
Kethyllen Emanuelle Pimentel, da EREM Santos Dumont, irão
representar Pernambuco no Programa Jovens Embaixadores 2017.
Os meninos embarcam para Washington DC, capital dos Estados
Unidos, no dia 13 de janeiro e ﬁcam por lá durante três semanas. No
período de intercâmbio, os estudantes participarão de reuniões com
autoridades do governo dos EUA e líderes comunitários, além de
visitar escolas e projetos sociais. O roteiro inclui ainda tour em
algumas cidades americanas – onde ﬁcarão hospedados em casas de
famílias voluntárias, na companhia de pequenos grupos formados
com os outros selecionados – e, como representantes do Brasil, farão
apresentações sobre o país, abordando a cultura e o seu povo. Weslley
e Kethyllen integram a lista dos 50 selecionados, de um total de mais
de 18.700 jovens inscritos.

Jovem Senador

Foto: Ademar Filho

A estudante Acsa Mendes de Albuquerque, da Escola de Referência
em Ensino Médio Professora Benedita de Morais Guerra, localizada em
Macaparana, mata norte do Estado, conquistou o 3º lugar na 9ª edição
do Concurso de Redação do Senado Federal, que este ano contou com a
participação de mais de 267 mil estudantes e teve como tema central
“Esporte: Educação e Inclusão”. Ao todo, foram selecionados 27
jovens senadores, um em cada unidade da Federação, e a solenidade
de premiação, que aconteceu no dia 29 de novembro, no Plenário do
Senado Federal, contou com a presença dos atletas olímpicos Gideoni
Monteiro (ciclismo de pista), Poliana Okimoto (maratona aquática) e
Bruno Schmidt (vôlei de praia). Durante a passagem pela cidade de
Brasília, Acsa e os demais estudantes atuaram como jovens senadores,
conhecendo todo o funcionamento da Casa.
Foto: Ademar Filho

Acsa Mendes de Albuquerque: 3º lugar
no Concurso de Redação do Senado

Concurso Água:
Juntos Vamos Preservar – ANO II

A segunda edição do concurso cultural “Água: Juntos
Vamos Preservar”, realizado em parceria com a Compesa e
o Shopping RioMar, mobilizou estudantes de 54 escolas da
rede. O concurso é destinado aos estudantes dos ensinos
fundamental e médio das escolas públicas estaduais e tem o
objetivo de estimular as boas práticas, apresentando
propostas dos alunos sobre o uso sustentável e racional da
O certame premiou nove escolas nas categorias projeto,
água em Pernambuco. O certame premiou nove escolas,
vídeo (curta-metragem) e desenho
entre elas, a Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho,
Escola Estadual Aluísio Germano e Escola Estadual Tomé Francisco da Silva, que conquistaram o primeiro
lugar nas categorias projeto, vídeo (curta-metragem) e desenho, respectivamente. Ao todo, foram 125
trabalhos inscritos e a cerimônia de premiação aconteceu no dia 1º de junho, no Teatro Eva Herz, na Livraria
Cultura do RioMar. Veja mais em: http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=37&art=2882.
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Concurso Energia
para Viver Melhor
Realizado em parceira com a
S e c re t a r i a d e D e s e nv o l vimento Econômico (SDEC),
S e c re t a r i a E xe c u t iva d e
Energia, Instituto Tecnológico
Edson Mororó Moura,
Acumuladores Moura e Celpe,
a Secretaria de Educação do
Iniciativa tem o objetivo de estimular estudantes a conscientizar a comunidade sobre o uso da energia
Estado promoveu a primeira
edição do concurso cultural
“Energia Para Viver Melhor”. Dividido em duas categorias – redação e projeto – a iniciativa tem o objetivo
principal de estimular a criatividade e originalidade dos estudantes, conscientizando a comunidade sobre o
uso da energia. Na categoria redação, o estudante Jorge Nathanael da Silva, da EREM Emiliano Pereira
Borges, de Ferreiros, conquistou o primeiro lugar com o texto “Eﬁciência Energética”. Já na categoria projeto,
duas escolas conquistaram o primeiro lugar: a EREM Frei Orlando, de Itambé, no júri técnico, com o projeto
“Ventcell”, e a ETE Cícero Dias/NAVE, no júri popular, com a intervenção “De Olho no Fio”. O concurso foi
destinado a estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º) e ensino médio das escolas da rede estadual.

Ciência Jovem
A 2 2 ª Fe i r a C i ê n c i a J o v e m ,
promovida pelo Espaço Ciência,
contou com a participação de mais
de 1.000 estudantes do país inteiro e
movimentou a praça de eventos do
Shopping Paço Alfândega, no Bairro
d o Re c i f e . D o s 2 7 0 p ro j e t o s
expostos, 97 foram desenvolvidos
por estudantes da rede pública
e s t a d u a l . D e s te s , s e te fo ra m Dos 270 projetos expostos, 97 foram desenvolvidos por estudantes da rede pública estadual
premiados e, alguns deles,
conquistaram os primeiros lugares
nas categorias Incentivo à Pesquisa e Educação Cientíﬁca. Das escolas vencedoras, destaque para a
EREM Desembargador Renato Fonseca, de Olinda, que conquistou o bicampeonato com o projeto “Alagou
onde há lagoas”, na categoria Incentivo à Pesquisa, e saiu do evento com a credencial de participação na
MILSET Internacional, que será realizada em Fortaleza, no Ceará, em agosto de 2017. Também na lista das
escolas vencedoras estão a EREM Confederação do Equador, de Paudalho; a Escola Estadual Senador
Petrônio Portela, de Jaboatão dos Guararapes; a EREM Comendador Manoel Caetano de Brito, de Poção; a
EREM Jarbas Pernambucano, do Recife; a Escola Estadual Custódio Pessoa, de Paulista; e a ETE José
Humberto de Moura Cavalcanti, de Limoeiro.
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Mais quadras para as escolas
Neste ano de 2016, o Programa Quadra Viva ﬁnalizou a construção de
25 quadras poliesportivas cobertas e inaugurou outras duas nas
escolas Senador Paulo Pessoa, em Petrolina, e na Escola Moysés
Barbosa, em Cabrobó, ambas localizadas no Sertão do Estado. O
investimento total do Quadra Viva em 2016 foi de R$ 12,5 milhões,
recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE). O programa foi criado em junho de 2015 pelo Governo do
Estado e desde então vem reformando ou construindo novos
equipamentos e coberturas nas unidades de ensino.
Em 2016, o programa ﬁnalizou a construção de
25 quadras poliesportivas cobertas e inaugurou duas

Foguetes
Cerca de 40 escolas da Rede Estadual participaram da Olimpíada
Pernambucana de Foguetes (OPEFOG), realizada pelo Instituto
Federal de Pernambuco. Foram 520 estudantes premiados com
medalhas de ouro, prata e bronze, e, desse total, 41 foram conquistadas por estudantes das escolas estaduais. Já na X Jornada de
Foguetes, realizada na cidade de Barra do Piraí (RJ), duas escolas
de Pernambuco se destacaram e trouxeram para o Estado o título de
campeã. A equipe da Escola de Referência em Ensino Médio
Senador Paulo Pessoa Guerra, do Recife, alcançou 196 metros em
seu lançamento e a EREM Regina Pacis, localizada em
Palmeirinha, atingiu a marca de 179,7 metros com os foguetes
fabricados com garrafa PET e PVC.

Estudantes da EREM Paulo Pessoa Guerra se destacaram
na competição

Foto: Ademar Filho

Olimpíada Brasileira de Robótica
No dia 12 de outubro, a Equipe N@noBit, composta
por quatro estudantes da Escola Estadual Escritor
José de Alencar, localizada em Paulista, conquistou
o segundo lugar nacional, na categoria Nível II
(Ensino Médio) na Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR). Esta é uma das olimpíadas
cientíﬁcas mais importantes do país. O grupo,
bicampeão
estadual, foi o único representante da
Equipe N@noBit, da Escola Estadual Escritor José de Alencar, conquistou
o segundo lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Robótica
rede estadual a chegar na competição nacional. Até
a conquista do vice-campeonato nacional, eles
concorreram com 48 equipes de todo Brasil, no
Nível II, das quais apenas dez se classiﬁcaram para a grande ﬁnal. Ao todo, 90 equipes disputaram a
fase nacional da OBR (42 equipes no Nível I e 48 equipes no Nível II).
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Fenelivro
A segunda edição da Feira Nordestina do Livro – Fenelivro
contou com a participação da Secretaria de Educação do
Estado. O evento aconteceu de 07 a 12 de outubro, no Centro
de Convenções de Pernambuco, e contou com um stand da
Secretaria na Feira. Na programação do stand, exposições
de livros, recitais, contação de estórias e literatura de cordel,
além de apresentações culturais no palco principal da Feira.
Tema trabalhado em 2016 foi
No último dia da Fenelivro, foram anunciados os vencedores
“A importância da mulher na literatura”
do concurso de redação “A importância da mulher na
literatura”, que premiou as três melhores redações de
estudantes da Rede Estadual nas categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio. No Ensino
Fundamental os vencedores foram: Alice Vales (1° lugar, Escola Joaquim Eugênio Silva), Elisama da
Silva (2° lugar, Erem Adelaide Pessoa Câmara) e Maria Eduarda Alcântara (3° lugar, Escola Aluísio
Germano. No Ensino Médio os agraciados foram os estudantes Paula Pereira (1° lugar, Erem Dr.
Alexandrino da Rocha), Katielly dos Santos (2° lugar, Eram Quintino Bocaiúva) e Rebeca Feitosa (3°
lugar, Erem Alberto Augusto de Morais Pradines).

Olimpíada de Língua Portuguesa

As estudantes Karla Beatriz e Francyelly Santos de Oliveira
ﬁcaram entre as ﬁnalistas

A Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) Escrevendo
o Futuro contou com duas representantes pernambucanas da Rede Estadual nesta edição. As estudantes
Karla Beatriz, da Escola Estadual João Gomes dos
Reis, localizada no Alto do Pajeú, Sertão do Estado, e
Francyelly Santos de Oliveira, estudante da Escola
Estadual Antônio Correia de Araújo, localizada no
município de Camaragibe, Região Metropolitana,
ﬁcaram entre as ﬁnalistas na 5ª Edição da OLP. As
jovens foram as únicas de Pernambuco na premiação
nacional. O concurso é uma iniciativa do Ministério da
Educação e da Fundação Itaú Social, com coordena-

ção técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).
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