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suas escolhas de vida e conseguem realizar os
seus sonhos.

Apresentação

Este fortalecimento das políticas públicas
resultou em avanços marcantes. Se em 2007
nós ocupávamos a 21ª posição no Índice de
Desenvolvimento da Educação (IDEB), hoje
comemoramos a conquista das primeiras
posições no ranking no Ensino Médio O
resultado ainda não é o ideal, mas indica que
estamos no caminho certo e que com muito
trabalho e aplicação de boas práticas na
gestão pública, iremos avanças mais.

Os últimos quatro anos foram bastante
importantes para a Educação de Pernambuco. Enquanto secretário da pasta, fui
testemunha dos grandes avanços conquistados, resultados alcançados e sonhos realizados. Gostaria de agradecer a todos os proﬁssionais e colaboradores, desde a equipe da
Secretaria aos integrantes da comunidade
escolar – gestores, coordenadores, professores, e familiares dos jovens -, que tanto se
empenharam em fazer da educação de
Pernambuco uma referência no País. E, claro,
um agradecimento especial aos nossos
estudantes, por quem trabalhamos.

Pernambuco também foi o Estado que mais
diminuiu a distorção idade-ano, melhorou o
ﬂuxo escolar, atingiu a menor taxa de
abandono escolar - se consolidando como a
escola mais atrativa do País -, e, dentre
outras conquistas, liderou a lista de federações com bons resultados em aprovação no
Ensino Médio, registrando a taxa de 92,6%.

O Brasil enfrenta uma grande crise econômic a , m a s , n o co n t r aﬂ u xo d a s i t u aç ão,
Pernambuco viu sua educação avançar (e
muito!). Isso mostra que estamos no caminho certo e que conseguimos elaborar estratégias de trabalho que estão funcionando
muito bem e contribuindo com a melhoria da
qualidade do ensino que oferecemos aos
nossos jovens.

Nos últimos anos, além de parcerias inovadoras com foco nos avanços esperados,
ﬁzemos inúmeros investimentos em construção, reforma e ampliação de escolas; em
construção de quadras cobertas nas unidades de todas as regiões do Estado, através do
Programa Quadra Viva; em ampliação das
vagas do Programa Ganhe o Mundo, incluindo a criação das modalidades Esportivo e
Musical. Fomentamos ainda formações
continuadas e capacitações para nossos
docentes, a ﬁm de garantir aos estudantes a
melhor aprendizagem em sala de aula.

Com o passar dos anos, Pernambuco fortaleceu suas políticas públicas e, hoje, se destaca
nacionalmente quando mencionam a educação. Com 410 escolas em tempo integral,
sendo 366 Escolas de Referência e 44 Escolas
Técnicas Estaduais - a maior rede do País -, o
Estado colhe os bons frutos dos investimentos realizados. É através das nossas escolas
que os jovens se tornam protagonistas de

Os investimentos se estenderam ainda ao
Programa de Acesso ao Ensino Superior (PE
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no Campus), lançado no ﬁnal de 2017, com
a proposta de oferecer aos estudantes que
alcançarem as melhores notas no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no
Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da UPE
bolsas mensais, nos primeiros dois anos,
para ajudá-los nas despesas e permanência
nos cursos escolhidos. São centenas de
estudantes beneﬁciados. Temos jovens do
S e r t ão p e r n a m b u c a n o e s t u d a n d o n o
Recife, em João Pessoa e até na
Universidade de São Paulo (USP), um dos
vestibulares mais concorridos do Brasil.

Esses e outros resultados serão compartilhados nas próximas páginas deste balanço.
Sabemos que ainda falta muito a ser feito,
mas temos plena convicção de que este é o
caminho certo. A caminhada é longa, mas
iremos continuar trabalhando para avançarmos e fazer com que a qualidade da
educação pública de Pernambuco melhore
cada vez mais.
Boa leitura!
Recife, dezembro de 2018

A Educação de Pernambuco deu exemplo de
gestão, sendo duas vezes premiada com as
Melhores Práticas no Prêmio Excelência em
Competitividade.

Fred Amancio
Secretário de Educação de Pernambuco

Foram quatro anos de grandes conquistas e
muitas alegrias, dentre elas a comemoração
do Prêmio Gestão Escolar para a Região
Nordeste entregue à escola Dário Gomes de
Lima, no município de Flores, no Sertão, e a
nomeação de mais de 3,6 mil professores
aprovados no último concurso público para
as escolas estaduais, o maior já realizado no
Estado.
N e s s e s q u at ro a n o s , a S e c re t a r i a d e
Educação fortaleceu a parceria com os
municípios ao criar o Programa Educação
Integrada, que vem ajudando a qualiﬁcar a
Educação Infantil e Ensino Fundamental nas
redes municipais, se tornando um modelo
de regime de colaboração a ser expandido
nos próximos anos.
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Pactuação de Metas: escolas e secretaria
compartilhando resultados
Reuniões que acontecem anualmente permitem aprimorar metas que
contribuem para o melhoramento dos índices e resultados da educação do Estado
A reunião de Pactuação de Metas é um dos
momentos mais importantes do calendário
anual da Secretaria de Educação do Estado. O
encontro, que acontece entre a comitiva da pasta
e gestores escolares de todas as 16 Gerências
Regionais de Educação (GREs), oportuniza
aprimorar metas que contribuem para o melhoramento dos índices e resultados da educação do
Estado, além de compartilhar resultados e
experiências exitosas. Desde 2013, a comitiva,
sob o comando do secretário, realiza encontros
anuais a ﬁm de pontuar todos os avanços que a
Educação de Pernambuco tem conquistado.

cada região visite as escolas, possibilita maior
integração com as unidades de ensino”, pontua o
secretário. Ainda de acordo com Amancio,
realizar as pactuações nas escolas oportuniza a
troca de experiências com estudantes e professores. “A equipe conhece de perto a realidade das
escolas. Nada melhor do que tratar das necessidades das unidades de ensino estando dentro
delas”, completa.
Durante o encontro, dividido em etapas, trata-se
desde a apresentação dos resultados obtidos e
metas a serem atingidas, ao andamento das
demandas em comum das escolas da rede, a
exemplo de infraestrutura, insumos pedagógicos
e ferramentas como a internet. Tudo isso com o
intuito de melhorar ainda mais para o desempenho educacional das unidades.

Entre 2015 e 2018 as reuniões se consolidaram
como etapa essencial do planejamento do ano
letivo.
As reuniões, que antes aconteciam nas sedes das
Gerências Regionais de Educação, passaram a ser
realizadas nas escolas da rede. “Esta opção, além
de permitir que a equipe gerencial e técnica de

A gestora da Gerência Regional de Educação
Mata Centro, Ana Xavier, diz que o ponto alto das
pactuações é poder olhar para trás, fazer um

Sob o comando de Fred Amancio, secretário de
Educação, reuniões contemplam gestores escolares
de todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GRE)
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escolar, ou seja, não tem como dar nada errado”,
acrescenta.
Aldineide Queiroz, gestora da Escola Técnica
Estadual (ETE) Cícero Dias/NAVE Recife, avalia o
encontro entre gestores escolares e Secretaria
de Educação como uma grande oportunidade de
perceber os avanços que Pernambuco registra na
Educação. “Além disso, é muito importante esse
contato com o secretário e com o governador,
pois nos faz reﬂetir sobre os bons resultados, mas
pontuar também as diﬁculdades e os desaﬁos.
Isso tudo nos possibilita traçar um planejamento
estratégico de ações que só contribuem no
alcance das metas estabelecidas”, ressalta.

Nos encontros, gestores escolares e Secretaria de
Educação pontuam estratégias de aprimoramento da
educação e debatem sobre avanços e resultados alcançados

panorama de tudo o que foi feito e pensar no ano
seguinte. “É neste encontro que a gente para um
pouco mais e olha para dentro da escola. Então,
pontuamos os erros e acertos de todas as ações
para direcionarmos da melhor forma o nosso
trabalho”, ressalta.
Para Dilma Marques, gestora da GRE Sertão do
Submédio São Francisco, o momento de discutir
metas é motivador. “Acredito que entusiasmo e
vontade de crescer são pontos fundamentais e
nos motivam a trabalhar sempre em prol da
educação”, diz. A gestora pontua ainda que as
reuniões não apenas orientam, como também
trazem luzes para a caminhada dos próximos
meses. “Hoje eu vejo a educação trabalhar, de
fato, em uma rede. É uma parceria grande entre a
Secretaria de Educação, escolas e a comunidade

Ana Xavier, gestora da GRE Mata Centro, compartilha
resultados da regional com gestores das unidades e
comitiva da pasta

PACTO PELA EDUCAÇÃO
O Pacto Pela Educação é uma política pública que tem 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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Caravana da Educação: população se aproxima
das escolas
Ação realizada paralelamente à reunião de Pactuação de Metas
mobilizou mais de 15 mil estudantes de todas as regiões do Estado
Realizada pela Secretaria de Educação, a reunião
de Pactuação de Metas, uma das datas mais
importantes do calendário anual da pasta,
ganhou reforço em 2018. A Caravana da
Educação, um circuito de atividades
pedagógicas, culturais, esportivas e de
orientações aos estudantes, chega com o
objetivo de aproximar ainda mais a escola da
população e fortalecer o protagonismo dos
jovens da Rede Estadual. A ação, que acontece
pa r a l e l a m e n te à re u n i ão, co n t a co m a
pa r t i c i paç ão d e g e s to re s , p ro fe s s o re s ,
estudantes e demais membros da comunidade
e s c o l a r, m o v i m e n t a n d o 1 6 c i d a d e s e
mobilizando mais de 15 mil estudantes de todas
as regiões do Estado, do Litoral ao Sertão.

compartilha os resultados obtidos e pactua
metas para o ano seguinte. Mas, percebemos que
tínhamos condições de envolver mais as escolas
e os estudantes nesta mobilização. Então,
pensamos na Caravana da Educação, um
co n j u n t o d e a t i v i d a d e s q u e a co n t e ce
especiﬁcamente naquele dia. É como se fosse um
dia da educação naquela regional, naquela
cidade”, ressalta Fred Amancio, secretário de
Educação.
Enquanto a reunião de Pactuação de Metas
acontece, simultaneamente, em outras unidades
escolares, estão sendo realizadas as atividades da
Caravana, dividida em três polos – Esportivo,
Cultural e Central. A programação da iniciativa
contempla atividades como apresentações de
dança, teatro, recitais de poesias, jogo de
futebol, corridas de kart e feira de doação de
livros.

“Tradicionalmente, todos os anos realizamos a
nossa Pactuação de Metas, um momento
bastante importante do trabalho da Secretaria
de Educação. É neste encontro que a gente

Lançada em 2018, a Caravana da Educação
ocorreu paralelamente às reuniões de Pactuação de Metas
e mobilizou estudantes de todas as regiões do Estado
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Polo Central: quadra da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Professor Antônio Farias ﬁcou lotada
de estudantes terceiranistas

O maior número de estudantes e gestores
escolares se encontram à tarde no Polo Central.
A programação do espaço é voltada para
estudantes do 3º ano do Ensino Médio e conta
com apresentações especiais dos projetos
“Enem, tá ligado?”, com foco na preparação do
Exame Nacional do Ensino Médio, e “PE no
Campus”, iniciativa lançada pelo Governo do
Estado no ﬁnal de 2017 que visa fortalecer ainda
mais a educação pública de Pernambuco por
meio de um conjunto de ações de mobilização de
jovens e apoio ﬁnanceiro mediante bolsas aos
estudantes de baixa renda da Rede Estadual que
são aprovados em instituições de ensino
superior.

muito bom contar com a Secretaria de Educação
para mostrar aos nossos estudantes que este
momento de pactuar metas também diz respeito
a eles e aos professores. Além das atividades,
nossos jovens socializam com alunos de outras
escolas. Isso é muito bom”, comenta.

A cidade de Limoeiro foi a primeira a receber a
Caravana da Educação, realizada nas Escolas de
Referência em Ensino Médio (EREM) Sebastião
de Vasconcelos Galvão e Professora Jandira de
Andrade Lima (CERU). Para Edjane Ribeiro,
gestora da Gerência Regional de Educação
(GRE) Vale do Capibaribe, a Caravana é algo
bastante positivo e veio para somar à Pactuação.
“É um dia inteiro de atividades, as escolas ﬁcam
movimentadas e os estudantes entusiasmados. É

Espetáculo “Exaltação ao Nordeste” é apresentado por
estudantes do município de Petrolina, última cidade a
receber a Caravana da Educação

09
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Em Petrolina, no Sertão do Estado, a iniciativa
movimentou a EREM Professora Maria Wilza
Barros de Miranda e a Escola Estadual Moysés
Barbosa. Para a estudante Maria Eduarda Souza,
o mais legal da Caravana é a oportunidade de
participar das atividades esportivas, por
exemplo, apenas por diversão e sem aquela
necessidade de competir e ganhar algo. “Isso nos
faz ter uma conexão maior com os outros
estudantes, faz com que a gente divida
experiência com eles. A gente se une mais. Posso
dizer que a Caravana da Educação me
presenteou com novos amigos”, conta. Já para

O futebol é uma das principais atividades
do Polo Esportivo

Francismara Viera, estudante da rede no
município de Garanhuns, participar da Caravana
é uma experiência única. “Nos preparamos para
o evento. Nosso trabalho foi feito para mostrar
que é possível olhar para os lados, observar a
beleza da nossa cidade e a riqueza que temos ao
nosso redor. Mostrar isso para outras escolas é
interessante pelo fato de poder despertar neles o
mesmo olhar”, ressalta.
A Caravana da Educação passou ainda pelas
cidades de Timbaúba, Paulista, Recife, Gravatá,
Caruaru, Arcoverde, São José do Egito, Jaboatão
dos Guararapes, Floresta, Salgueiro, Palmares e
Araripina.

Estudantes do município de Araripina
se apresentam no Polo Cultural

Caravana da Educação foi marcada por cores, coreograﬁas e estreitamento de laços
entre os estudantes

10
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Campeã Nordeste:
Unidade da Rede Estadual recebe Prêmio Gestão Escolar
Escola Dário Gomes de Lima, localizada em Flores,
Sertão de Pernambuco, foi eleita Escola Destaque Regional
A 16ª edição do Prêmio Gestão Escolar (PGE),
realizada em 2017, contou com mais de sete mil
inscrições e a Escola Dário Gomes de Lima foi a
representante do Nordeste na etapa ﬁnal do
prêmio. A unidade de ensino, localizada em Flores,
Sertão de Pernambuco, concorreu com oito
instituições dos estados do Nordeste ao título de
Escola Destaque Regional. A escola que atende
mais de 550 estudantes dos Ensinos Fundamental
e Médio disputou com as vencedoras das outras
quatro regiões do Brasil o título de Escola
Referência Brasil.
Dentre os destaques da Escola Dário Gomes de
Lima, estão o foco na aprendizagem de todos os
alunos mediante o Sistema de Posicionamento
Educacional (SPE), atendimento das necessidades
de aprendizagem no contraturno, projetos inovadores (A Escola Vai à Feira), participação e interação ativa com a comunidade. Além disso, a unidade conquistou o 1º lugar no Ensino Fundamental
Anos Finais (média 6,23), no Ensino Médio (média
6,80) no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica de Pernambuco (IDEPE) no ano de 2016.

Cerimônia de premiação da 16ª edição do Prêmio
Gestão Escolar aconteceu em Bonito (MS)

unidades de ensino americanas. A viagem foi parte
da premiação que a escola recebeu do Prêmio
Gestão Escolar 2017, que agraciou as cinco
melhores gestões escolares do País como representante do Nordeste na etapa ﬁnal do PGE 2017.

Como parte do prêmio, a gestora da escola, Ana
Lúcia Xavier Cavalcanti, embarcou para os Estados
Unidos, onde passou dez dias de intercâmbio em

“O Prêmio Gestão Escolar incentiva, além da
equipe gestora, professores, estudantes e
comunidade escolar a melhorar cada vez mais a
qualidade da educação que oferecemos e mostrar que somos, sim, capazes de fazer uma
educação de qualidade em uma escola pública,
mesmo no interior do Estado”, ressaltou.
O Prêmio Gestão Escolar é uma realização do
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED) e tem como objetivo estimular a
melhoria da gestão das escolas públicas por meio
do reconhecimento de boas práticas, aprimoramento dos processos de gestão e promoção de
ações que possibilitem a troca de experiências
entre os gestores.

Concorrendo com mais de sete mil escolas,
a Dário Gomes de Lima se destacou pelos projetos
inovadores e participação ativa e interativa com a
comunidade escolar
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BNCC é discutida em Pernambuco
Documento serve de parâmetro para a construção
dos currículos nas escolas
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está
prevista desde 1996 pela Lei de Diretrizes e
Bases. É uma exigência do Plano Nacional de
Educação (PNE) junto às secretarias estaduais e
o Ministério da Educação (MEC). A segunda
versão do documento da BNCC contou com a
participação de mais de 12 milhões de pessoas
que contribuem com a deﬁnição de objetivos de
aprendizagem nas escolas. A BNCC será 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.

cias, ajudando na construção da segunda versão
da BNCC.
Pernambuco recebeu a segunda audiência
pública sobre a BNCC promovida pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) em 2017. As
audiências também foram realizadas em
Florianópolis, Manaus, São Paulo e Brasília com
objetivo de receber contribuições e ouvir de
proﬁssionais da educação e da sociedade civil
críticas e sugestões que possam ajudar na
elaboração da norma nacional instituidora da
BNCC para a educação básica brasileira.

Em 2016, foi realizado o Seminário Estadual
BNCC, promovido pela Comissão Estadual da
Base, composta pela Secretaria Estadual de
Educação (SEE/PE) e União Nacionaldos
D i r i g e n te s M u n i c i pa i s d e Ed u c aç ão d e
Pernambuco (UNDIME/PE). O seminário, que
pretende contribuir para a educação nacional,
realizou dois dias de debates e troca de experiên-

O secretário de Educação, Fred Amancio, avaliou
a importância do evento para Pernambuco, uma
vez que o Estado sediou a etapa da série de
audiências, representando o Nordeste e recebendo participantes dos outros estados da
região. “Foi uma alegria muito grande para nós
receber essa audiência pública aqui, nos dando a
oportunidade de debater a Base Nacional, um

Evento realizado no Teatro Beberibe, no Centro de Convenções, reuniu
proﬁssionais de educação e membros da sociedade civil. Juntos, eles deram
contribuições na elaboração do documento
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digital, diferentes linguagens e letramentos,
desde os basicamente lineares, com baixo nível
de hipertextualidade, até aqueles que envolvem
a hipermídia. A contrapartida fará com que as
escolas contemplem de forma crítica as novas
práticas de linguagem e produções, não só na
perspectiva de atender às muitas demandas
sociais que convergem para um uso qualiﬁcado e
ético, necessário para o mundo do trabalho, para
estudar, como também fomentar o debate e
outras demandas sociais que cercam essas
práticas e usos.
Para Amancio, a BNCC é um documento que vai
impactar na construção dos diversos currículos
em todo o País. “É importante destacar que a
base não é apenas uma decisão dos governos,
seja ele municipal, estadual ou federal. Acima de
tudo, ela representa uma luta histórica da educação do Brasil, que é a construção do Plano
Nacional de Educação. O que cabe a nós nesse
processo é participar para construir o melhor
documento possível e contribuir para que a
educação do nosso País avance” destacou.

Gestores escolares discutem a BNCC
em encontros regionais

documento importante que vai impactar no
futuro da educação do Brasi. A chance de trazer
para o Recife permite também que mais pernambucanos estejam participando e acompanhando
as discussões”, disse.
A ﬁm de aprofundar os conhecimentos sobre o
documento, contextualizar e complementar o
acordo com o currículo estadual, a Secretaria de
Educação de Pernambuco em parceria com a
União Nacional dos Dirigentes Municipais da
Educação de Pernambuco realizou o “Dia D” da
BNCC. A primeira ação reuniu cerca de oito mil
escolas – 481 da Rede Estadual – e mais de 10 mil
professores. Nesta primeira fase, as análises e
contribuições ocorreram em âmbito escolar. As
demais se constituíram de seminários regional e
estadual, com diferentes representatividades.

Com base na BNCC, a Secretaria realizou diversos encontros e seminários para discutir o
Currículo de Pernambuco. Em 2018, foi realizado
o Seminário Estadual para conferir e validar a
versão ﬁnal do documento, elaborado com base
em mais de oito mil contribuições de educadores
e membros da sociedade civil. Ele irá nortear
todos os segmentos envolvidos na educação
infantil e no ensino fundamental do Estado.

Na ocasião, os proﬁssionais da educação
participaram de vários momentos de estudo da
versão homologada da BNCC, tendo em vista
gerar engajamento no processo de elaboração e
revisão do currículo local, além de garantir a
participação de todos. Uma das grandes novidades é a inclusão do letramento digital que dá
ênfase ao trabalho com gêneros da esfera digital.
O novo elemento procura contemplar a cultura

O documento é composto por quatro fascículos, sendo um volume para educação infantil e
três para o ensino fundamental anos iniciais.
Neles, estão orientações para guiar o processo de ensino e aprendizagem e as práticas
pedagógicas em sala de aula. Até chegar na
versão ﬁnal do texto, foram realizados vários
seminários e encontros para debates sobre os
parâmetros curriculares. Dentre esses encon-

Currículo de Pernambuco
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Educadores discutiram e validaram o Currículo de
Pernambuco, documento que contém parâmetros
curriculares para a educação infantil e ensino fundamental

tros, seis seminários regionais foram realizados entre fevereiro e setembro de2018 para
discutir as versões preliminares do documento.
“A nossa caminhada não iniciou com a aprovação da BNCC, ela começou por volta de 2014,
quando iniciamos o debate sobre os parâmetros curriculares dentro do Estado. Nós fomos
um dos primeiros estados do Brasil a acreditar
que é possível construir algo que ajude as
escolas a estruturar seus currículos e projetos
pedagógicos”, contou Amancio, sobre o
processo de evolução do Currículo
Pernambuco.
“Esta construção não foi uma tarefa tão fácil
assim de ser concluída, mas um longo caminho
até a versão 2.0 do documento. Dentre os
desaﬁos estavam a adequação dos parâmetros
curriculares do ensino médio para o ensino
fundamental, além da construção de um currícul o p a r a a e d u c aç ão i n f a n t i l . A l g o q u e
Pernambuco ainda não possuía”, contou Ana
Selva, secretária executiva de Desenvolvimento
da Educação.

Solenidade foi comandada pelo
secretário Fred Amancio
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Competitividade dos Estados: Boas Práticas
da educação se destacam
Ranking que revela estados que avançam na melhoria dos serviços
públicos premiou Pernambuco nos anos 2017 e 2018
Pernambuco), além das taxas de aprovação e
abandono, frequência de estudantes e professores e participação das famílias. Vale ressaltar
que o PPE, em 2016, recebeu do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o
prêmio Gestion para Resultados Del Desarrollo,
na categoria “Melhor Gestão para Resultados”,
tendo concorrido com outras 35 iniciativas da
América Latina e Caribe.
Na companhia do governador do Estado, Paulo
Câmara, o secretário estadual de Educação, Fred
Amancio, ao receber o reconhecimento do
ranking, ressaltou a importância do trabalho de
gestão. “A estrutura de gestão por resultados e o
conjunto de objetivos alcançados pelo Estado
nos últimos anos foram decisivos para esse
grande reconhecimento. Agradeço a Severino
Andrade e equipe pelo trabalho desenvolvido na
apresentação de nosso projeto", em referência
ao secretário executivo de Planejamento e
Coordenação da Secretaria.

Em 2017, Pernambuco se destacou no ranking
com o Pacto Pela Educação

Ganhando cada vez mais notoriedade, a educação de Pernambuco se destacou nacionalmente
no Prêmio Excelência em Competitividade dos
Estados. O ranking apresenta a análise e capacidade competitiva de todos os estados brasileiros
em 66 indicadores agrupados em dez pilares,
entre eles capital humano, educação, infraestrutura, eﬁciência da máquina pública e potencial de
mercado. Agraciado nos anos 2017 e 2018,
Pernambuco foi destaque na categoria Boas
Práticas com o Pacto Pela Educação e o Programa
de Fortalecimento da Gestão Escolar, respectivamente.

O Programa de Fortalecimento da Gestão
Escolar, por sua vez, é uma iniciativa de eﬁciência com a ﬁnalidade de fortalecer a gestão das
unidades de ensino. Utilizando uma metodologia sustentável de redução de custos, os recursos gerados no programa são investidos nas
escolas para que tenham proﬁssionais bem
remunerados, ao mesmo tempo que organiza a
gestão e incrementa as práticas de administração.
Para Severino Andrade, se destacar nesta
premiação é a consolidação de que a Secretaria
consegue aliar pontos bastantes positivos, raros
em uma gestão pública. “Isso inclui excelentes
resultados com uma gestão qualiﬁcada de
recursos públicos”, pontua.

O Pacto Pela Educação (PPE) é uma política
estadual que objetiva a melhoria da qualidade
da educação, para todos e com equidade,
abrangendo todas as escolas do Ensino
Fundamental anos ﬁnais (6º ao 9º ano) e no
Ensino Médio através do acompanhamento dos
seus resultados por meio de indicadores, como
o IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) e o IDEPE (Índice de
Desenvolvimento da Educação de

“Vencer mais uma vez uma premiação nacional
na área de gestão pública reforça o compromisso do Governo do Estado e de sua Educação com
a melhoria da qualidade com eﬁciência”,
completa Amancio.
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Educação de Pernambuco apresenta crescimento
nos principais indicadores
Levantamento mostra que índice de desenvolvimento educacional
no Estado é destaque no Brasil
No último quadriênio, a Secretaria de Educação
do Estado vem desenvolvendo políticas e
programas de incentivo à educação que tem
levado as notas de Pernambuco aos maiores
patamares nos rankings de avaliação nacional.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a
Rede Estadual de Ensino mantém declínio do
quantitativo de alunos matriculados que não
concluíram o ano letivo. Os resultados são
mostrados na avaliação da Taxa de Abandono
Escolar, indicando que Pernambuco possui a rede
mais atrativa de ensino médio do Brasil. Em
2014, o estado apresentava o indicador de 3,5%
e deu um salto para 1,5% em 2017. Com esse
resultado, Pernambuco se mantém, há quatro
anos, como referência nacional.

Médio, 5,5 nos Anos Iniciais e 4,4 nos Anos Finais.
No período de 2014 a 2017, o Ensino Médio
registrou crescimento 18,42%, enquanto os
Anos Iniciais e Finais cresceram 22,22% e
12,82%, respectivamente. A oferta sistemática
de experiências inovadoras e o estímulo à
inserção da tecnologia nas salas têm como
principal objetivo tornar as escolas mais
atrativas, e com isso, potencializar o aprendizado
do estudante, reﬂetindo diretamente nos
resultados obtidos.
No (IDEB) Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, que indica a qualidade
educacional e representa o ﬂuxo escolar e médias
de desempenho nas avaliações, Pernambuco se
mostrou destaque novamente, ﬁcando a frente
de grandes estados como São Paulo, Bahia e
Minas Gerais. No levantamento divulgado em
2015, o Estado apontou nota 3,9, enquanto no
último desempenho publicado em 2018,
referente ao IDEB 2017, apresentou nota 4,0. Em
ambos os resultados, Pernambuco ﬁcou acima da
média nacional estabelecida pelo Ministério da

No Índice de Desenvolvimento da Educação de
Pernambuco (IDEPE), o Estado também
alcançou excelentes resultados em todas as
etapas de ensino e apresentou o maior aumento
percentual já registrado no índice desde seu
início, em 2008, atingindo nota 4,5 no Ensino

Escolas da Rede Estadual são agraciadas em cerimônia
de premiação do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica de Pernambuco (IDEPE)
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Educação (MEC). Com esse crescimento é
possível traçar metas de qualidade educacional
para os sistemas de enfoque pedagógicos. O
i n d i c ad o r é c a l c u l ad o a pa r t i r d e d o i s
componentes: taxa de rendimento escolar
(aprovação, reprovação e abandono) e médias
de desempenho nos exames padronizados
aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O rendimento escolar retrata a porcentagem de
estudantes que ao ﬁnal do ano letivo alcançaram
ou não os critérios mínimos de notas ou
frequência para a conclusão satisfatória da etapa
de ensino na qual se encontravam. Ou seja, o
percentual dos alunos aprovados ou reprovados
no ano letivo em questão, é veriﬁcado a partir
dos dados o Índice de Aprovação em razão do
rendimento escolar.
Esta taxa sofreu pequenas oscilações nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, mantendo-se
estável nos últimos quatro anos. No entanto, se
observou maiores oscilações e o grande
crescimento no índice para os Anos Finais e para
o Ensino Médio. No período de 2013 a 2016,
houve aumento de 10,1% nos Anos Finais e de
8,2% no Ensino Médio.

Fred Amancio, secretário de Educação, e Antônia Torres,
gestora da Escola Apolônio Alves da Silva, escola
destaque no IDEPE 2017

atividade educacional, como também projetou
Pernambuco como um ente federativo eﬁciente,
que faz bom aproveitamento dos seus recursos”
destaca o secretário executivo de Planejamento
e Coordenação, Severino Andrade.

“A educação do Estado conseguiu melhorar
indicadores não somente relacionados à

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco consolida avanços
conquistados pelo Estado na educação pública
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IDEB - ENSINO MÉDIO - REDE ESTADUAL
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Fonte: INEP/MEC

Pernambuco se consolida como referência na Educação do Brasil. Com os resultados alcançados no Ideb
em 2015 e 2017, o estado torna-se o único no país a alcançar as metas em todas as edições da avaliação
nacional.

CRESCIMENTO CONTÍNUO
IDEB - ENSINO MÉDIO - REDE ESTADUAL
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O crescimento contínuo no Ideb fez Pernambuco superar a média nacional no Ensino Médio que permanece estagnada no Brasil.
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ENSINO MÉDIO - IDEB 2017 (POR TIPO DE ESCOLA)
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Todas as modalidades
de ensino em
Pernambuco superam
a média nacional no
Ensino Médio,
demonstrando que a
estratégia educacional
e o trabalho pedagógico funcionam em
todas as escolas da
rede estadual.

Fonte: INEP/MEC

EVOLUÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS – ENSINO MÉDIO
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A Educação de
Pernambuco tem
uma nova
realidade. Menos
escolas com baixo
desempenho e
mais escolas com
grandes resultados.
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Diferença entre Nota Média total SAEB 2017 considerando
o Nível Socioeconômico das escolas EM
Língua Portuguesa
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Nota: Nota Média SAEB do gráﬁco acima considera tanto a
Rede Pública quanto a Rede Privada

Fonte: INEP, Resultados SAEB 2017

Além de bons resultados, a Educação de Pernambuco também reduz desigualdades. No Saeb 2017,
Pernambuco apresentou a menor diferença de aprendizagem entre escolas com estudantes em melhor
nível socioeconômico e escolas com estudantes em pior nível socioeconômico.

TAXA DE ABANDONO ENSINO MÉDIO
MENOR TAXA DE ABANDONO DO PAÍS
O Ensino Médio mais atrativo do Brasil é
de Pernambuco. Desde 2013, temos a
menor taxa de abandono no Ensino Médio
e esta taxa foi reduzida ainda mais,
chegando a apenas 1,5% em 2017.
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Fonte: INEP/MEC
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TAXA DE ABANDONO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
MENOR TAXA DE ABANDONO DO PAÍS
Pernambuco tem escolas cada vez mais
atrativas para os estudantes. Além do Ensino
Médio, temos desde 2016 a menor taxa de
abandono no Ensino Fundamental.
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TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-ANO
ENSINO MÉDIO
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1,0 %
2017

30,2 %

29,6 %
69,8 %

Pernambuco foi o Estado que mais reduziu a
distorção idade-ano no Ensino Médio. Em 2017, a
distorção, que já foi quase 70%, consolidou uma
redução muito acentuada, chegando a 29,6%.

Fonte: INEP/MEC
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PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA - DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS NO IDEB
DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS
Anos iniciais
Afogados da Ingazeira
Arcoverde

IDEB 2015 RK 2015 IDEB 2017 RK 2017
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Percentual de
municípios que
cresceram no IDEB
Anos Iniciais
No estado 57,3%
Municípios
da Educação
Integrada 93,3%
O p ro g r a m a Ed u c aç ão
Integrada já produz bons
resultados. Os municípios que
participam do programa
tiveram um crescimento
médio muito superior em
relação aos demais
municípios.

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Gestão
Secretaria de Educação cria seminário
para socializar experiências exitosas
Seminário de Boas Práticas do Pacto pela Educação de Pernambuco já
envolveu mais de dois mil proﬁssionais, que apresentaram 649 trabalhos
Desde 2015, a Secretaria de Educação do
Estado (SEE) em parceria com a Secretaria de
Planejamento e Gestão (Seplag) promove o
Seminário de Boas Práticas do Pacto pela
Educação de Pernambuco, que tem como
objetivo integrar os gestores de escola e a
equipe técnica das Gerências Regionais de
Educação (GRE) e proporcionar a troca de
experiências exitosas sobre gestão educacional. Nesses quatro anos, foram realizados
quatro eventos, envolvendo mais de dois mil
proﬁssionais de educação do Estado e 649
trabalhos.

planejamento de ações pedagógicas; Gestão
participativa: processos coletivos de decisões
e ações; Gestão de Infraestrutura: administração de serviços e recursos.
Os gestores interessados inscrevem os projetos já praticados nas unidades de ensino ligados ao tema. “Esta é uma grande oportunidade
onde os professores e gestores, que estão no
chão da escola, têm para mostrar o trabalho de
gestão que é desenvolvido com os nossos
estudantes e trocar experiências com outras
unidades de ensino. Em todos os lugares que
vou, costumo dizer que não necessariamente
devemos nos espelhar em países superdesenvolvidos. Aqui, em Pernambuco, temos muitos
projetos bonitos para compartilhar. Só precisamos de oportunidade para exibir ao resto do
mundo”, declarou o secretário de Educação,
Fred Amancio.

Em 2018 o seminário, realizado com a IV
Mostra Estadual de Boas Práticas em Gestão
Escolar das Escolas Públicas, trabalhou os
seguintes eixos temáticos: Gestão pedagógica: análise de resultados educacionais do Pacto
Pela Educação (PPE); Gestão pedagógica:

Realizado em parceria com a Secretaria de Planejamento
e Gestão (SEPLAG), o seminário visa integrar ainda mais
os gestores escolares e a equipe técnica das Gerências
Regionais de Educação (GRE)
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Em Paudalho, Seminário de Boas Práticas reúne
gestores escolares da Gerência Regional de
Educação Mata Norte

gestores, é muito proveitoso para todos, porque
isso é uma troca de experiência e nós devemos
nos abrir às ideias diferentes que acontecem em
outras escolas”, completou Rodrigues.

A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Beberibe, Zona Norte do Recife, ganhou em
primeiro lugar na categoria “Gestão de
Infraestrutura: administração de serviços e
recursos” do Seminário de Boas Práticas de
2018. O projeto é o “Peladeiros da EREMB” e
consiste em um acordo entre a escola e comunidade para a preservação e manutenção da
quadra da unidade de ensino, atualmente usada
por todos. Antes, segundo o gestor da escola,
João Paulo Rodrigues, o equipamento sofria
invasões constantemente por parte de moradores do entorno que queriam usufruir do espaço.
Em diálogos com a comunidade, a gestão da
unidade de ensino decidiu abrir as portas.
“Hoje, nós temos uma escala de rodízio do uso da
quadra. Em troca, a comunidade e os times da
região que dependem do espaço para treinar,
fazem a manutenção da mesma, como pintura,
confecção de redes, revitalização dos bancos de
concreto, limpeza, entre outras necessidades. A
gente agora vive em plena harmonia e a quadra
passou a ser de todo o bairro. E apresentar esse
projeto que deu tão certo aqui, com outros

Evento conta com a apresentação de experiências
exitosas sobre gestão educacional
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Secretaria ﬁrma parceria com municípios
para fortalecer educação infantil e ensino fundamental
15 municípios foram beneﬁciados pelo Programa Educação Integrada
nos últimos três anos
Lançado em junho de 2016 pela Secretaria de
Educação do Estado (SEE), o Programa
Educação Integrada tem como objetivo melhorar a qualidade da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental ofertado pelas redes municipais de
educação. Desde então, a SEE vem realizando
parcerias com instituições públicas e privadas
conceituadas e comprometidas com a qualidade
da educação pública, como o UNICEF, o Grupo
Neoenergia, o Instituto Natura, o Instituto de
Co-responsabilidade pela Educação (ICE), o
Instituto Sonho Grande e Itaú Social.

Ti m b a ú b a , Ta m a n d a ré , S a n t a C r u z d o
Capibaribe, Bonito, São Bento do Una, Bom
Conselho, Arcoverde, Afogados da Ingazeira,
Flores, Floresta, Salgueiro, Cabrobó e Trindade.
Um dos eixos do programa é a formação de
professores e gestores escolar. A intenção da
ação visa capacitar e acompanhar professores e
equipes de gestão escolar para atuação qualiﬁcada em cada etapa de ensino com foco pedagógico e gerencial, de modo a fortalecer a educação municipal. Durante esses três anos de
intervenção, mais de mil proﬁssionais foram
beneﬁciados.

A iniciativa prevê ações de apoio pedagógico,
distribuição de kits e qualiﬁcação dos ambientes
da Educação Infantil, fortalecimento das ações
de alfabetização e a implantação de uma escola
em tempo integral para os anos ﬁnais do Ensino
Fundamental em cada município participante
do Programa. Ao todo, 15 escolas municipais
funcionam em tempo integral pelo Programa
Educação Integrada. As unidades estão localizadas nos municípios de Camaragibe, Itapissuma,

“Pernambuco vem crescendo cada vez mais nos
índices educacionais. Estamos aqui para fortalecer ainda mais esse processo. Com o apoio dos
nossos parceiros, podemos ampliar, e assim,
fazer uma ação muito maior e muito mais integrada com todos os municípios”, declara a
secretária executiva de Desenvolvimento da
Educação, Ana Selva.

A Escola Municipal Maria do Carmo Coelho de Melo,
localizada em Bonito, é uma das beneﬁciadas do
programa
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Concurso para Professores
Pernambuco amplia quadro de professores
da Rede Estadual de Ensino
Entre 2015 e 2018, mais de 3,6 mil docentes foram nomeados
A Secretaria de Educação de Pernambuco
sempre visando fortalecer a carreira no estado
contratou, de uma única vez, mais de 3,6 mil
professores nos últimos quatro anos. Por meio
de concurso, realizado e homologado em 2016,
as escolas ganharam reforço dos docentes nas
mais diversas áreas de ensino para atender a
demanda que a rede pública estadual vem
recebendo ao longo dos anos.

prioridades da atual gestão.
Para a Educação Básica, foram distribuídas 3.141
vagas para os professores com formação nas
áreas de Exatas e Ciências da Natureza (Matemática, Física, Química, Biologia), Língua
Portuguesa e Educação Física. Na Educação
Especial, 240 docentes foram nomeados entre
intérpretes de libras (nível médio e superior)
instrutor de libras, e brailistas (nível médio e
superior).

Dessa forma, o processo de ensinoaprendizagem garante a todos os estudantes
direitos iguais ao conhecimento e à pesquisa
para que possam exercer plenamente sua
cidadania. A realização do certame, o primeiro
do Governo do Estado para a educação proﬁssional e o maior já realizado para a educação especial, reforça que manter Pernambuco no status de
melhor educação pública do Brasil é uma das

A Educação Proﬁssional merece um destaque,
pois foi a primeira vez que a SEE abriu concurso
para a modalidade. Até o momento, 289 professores foram contratados com formação nas
áreas de Meio Ambiente/Ambiente e Saúde;
Segurança do Trabalho; Mecânica/Controle e
Processos Industriais; Logística/Gestão e

Novos docentes que atuam nas escolas da Rede
Estadual foram acolhidos em cerimônia realizada
em abril de 2017, no Teatro Guararapes
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“Nós somos grandes prestadores de serviços e
vamos trabalhar todos os dias para proporcionar as condições necessárias para que essa
educação continue evoluindo e a nomeação
desses professores é apenas uma parte.
Educação se faz no dia a dia de sala de aula e a
gente só pode avançar com união”, ressalta o
secretário de Educação Fred Amancio. O gestor
reforça ainda a importância do papel do professor. “O ponto da conexão entre o estudante e a
escola é o professor. Por isso convocamos esses
proﬁssionais com muita satisfação”, completa.
A professora de Língua Portuguesa, Lidiane
Santos, comentou que tem sido uma oportunidade única integrar o quadro de professores da
Rede Estadual. “Quando a gente chega em uma
escola nova, surgem muitas dúvidas, pois os
trâmites são diferentes e o choque é sentido
principalmente por quem é novato na Rede. A
gente recebeu uma boa preparação, palestras de
excelentes conteúdos e estamos cada vez mais
capacitados para ministrar as aulas. O mesmo
sentimento foi partilhado pela também docente
de língua portuguesa, Francineide Pereira. “Me
senti muito honrada. O sentimento é de felicidade dupla, primeiro por ter passado em um concurso público e a segundo em ter sido tão bem
recebida neste evento e na minha escola”, disse.

Fred Amancio, secretário de Educação, dá as
boas-vindas aos novos professores da Região
Metropolitana do Recife

Negócios; Rede de Computadores/Informação
e Comunicação; Ediﬁcações/Infraestrutura;
Design de Interiores/Produção Cultural e
Design; Hospedagem/Hospitalidade e Lazer;
Comunicação Visual; Desenvolvimento de
Sistemas/Informação e Comunicação; Análises
Clínicas/Ambiente e Saúde; Enfermagem;
Nutrição e Dietética; Saúde Bucal;
Eletrotécnica/Controle e Processos Industriais;
Mecatrônica; Eventos; Manutenção Suporte de
Informática; Administração; e Comércio.

Professores nomeados
Educação
Básica

Educação
Especial

Educação
Proﬁssional

3141

240

289

Professores nomeados por região

Educação Básica
Região
Metropolitana 1233
Interior

1908

Educação Especial
Região
Metropolitana 103
Interior
26

137

Educação Proﬁssional
Região
Metropolitana 118
Interior
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Infraestrutura
Secretaria de Educação reforça investimentos
na infraestrutura escolar
Nos últimos quatro anos, a pasta focou na construção
de novas escolas, reformas e ampliações
O Governo de Pernambuco, por meio da
Secretaria de Educação, a ﬁm de promover a
valorização da aprendizagem e o bem-estar na
sala de aula, vem realizando uma série de
ampliações e construções de novos espaços,
desde 2015, na Rede Estadual. Nos últimos
quatro anos, a pasta investiu na construção de 18
Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), quatro
escolas na área rural e seis em áreas urbanas,
sendo seis escolas na modalidade regular e
quatro integrais. Além disso, atuou na
reconstrução de 27 escolas das redes estadual e
municipal e promoveu a conclusão de outras 14
obras em todo o Estado.

localizadas nos municípios de Santa Cruz do
Capibaribe, Bom Conselho, Jaboatão dos
Guararapes, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho,
Paudalho, Arcoverde, São Lourenço da Mata,
Belo Jardim, Buíque, São Bento do Una, São José
do Belmonte, Abreu e Lima, Olinda, Cabrobó,
Itaíba, Garanhuns, e Igarassu. Nos municípios de
Exu e Jaboatão dos Guararapes, novas unidades
técnicas de ensino estão sendo construídas. Isso
signiﬁca um investimento de cerca de R$ 200
milhões em obras para a modalidade de ensino
no quadriênio.
A rede pública estadual contou com
investimentos na construção de escolas de
ensino regular e integral na área urbana. O
município de Afrânio, no Sertão de Pernambuco,
foi contemplado com a Escola Antônio
Cavalcanti Filho; na Região Agreste, duas escolas
foram construídas: Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Henrique Justino de Melo,
em Jucati, e EREM Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, em Capoeiras. Em Petrolina, no Sertão,
a pasta investiu mais R$ 8 milhões na construção

No ensino técnico, a SEE investiu fortemente na
oferta de opções, ampliando de 26 para 44 o
número de cursos. Para tanto, direcionou
recursos para melhorias da estrutura escolar
como salas climatizadas, equipamentos
pedagógicos modernos e qualiﬁcação dos
professores. Nesse período, 18 ETEs foram
construídas, contemplando todas as regiões de
Pernambuco. As unidades de ensino estão

Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda, localizada no
município de Igarassu, entregue em fevereiro de 2018
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Governo do Estado tem investido cada vez mais
na infraestrutura das escolas da Rede Estadual,
garantindo mais conforto aos estudantes e
melhorando a qualidade da aprendizagem

da EREM Professora Evanira de Souza Dias e da
EREM Professora Maria Wilza Barros de Miranda.
No município do Jaboatão dos Guararapes,
Região Metropolitana do Recife, a população foi
beneﬁciada com a Escola Supervisora Miriam
Seixas. Os municípios de Santa Filomena,
Paranatama e Brejinho serão os próximos
contemplados com a construção de novas
unidades.
A Secretaria de Educação também realizou
intervenções na área rural e construiu quatro
escolas para proporcionar aos estudantes dos
engenhos um desenvolvimento social, educativo
e ﬁnanceiro de maneira satisfatória para cada
comunidade. Ipubi, Bodocó e Santa Filomena,
localizados no Sertão do Araripe, receberam
novas unidades de ensino. Afrânio, no Sertão de
Médio São Francisco, ganhou uma. Já a
população do município de Parnamirim, Sertão
de Pernambuco, será beneﬁciada com a
construção de uma nova escola.

Redes Estadual e Municipal receberam total
atendimento na retomada de suas atividades.
Outras 14 obras foram concluídas em todo o
Estado. Os municípios que receberam esta
intervenção foram: Catende, Jataúba, Gravatá,
Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Moreno, São
Lourenço da Mata, Surubim, Águas Belas, São
Benedito do Sul, Bonito e Olinda. Além das obras
concluídas, outras 15 escolas foram reformadas
e ampliadas entre 2015 e 2018. Destas, oito da
Rede Estadual e sete da Rede Municipal.

Em 2010, a Zona da Mata foi acometida por
fortes chuvas, o que causou a destruição de
diversas escolas da rede pública. A Secretaria de
Educação em sua incessante luta pela prestação
de serviço mobilizou sua equipe de engenharia a
ﬁm de reconstruir as unidades de ensino. Nos
últimos quatro anos, portanto, 27 escolas das
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Quadra Viva: espaço de lazer, esporte e cultura
para a escola e a comunidade
Equipamentos já foram instalados em 80 unidades de ensino
Em junho de 2015, a Secretaria de Educação
lançou o Programa Quadra Viva, que tem como
ﬁnalidade a construção e a cobertura de quadras
poliesportivas nas escolas da Rede. Em quatro
anos, iniciativa beneﬁciou 80 unidades de ensino
e conta com 46 equipamentos em construção.
Para 2019, a previsão é de que outras 74 instituições sejam contempladas.
O programa visa estimular a prática esportiva,
melhorar a estrutura da escola, oferecer mais
conforto e comodidade para os estudantes e
fazer do espaço um ambiente estimulante de
atividades pedagógicas, culturais e sociais para
toda a comunidade escolar e do entorno. Os
investimentos contam com recursos do Governo
Federal via Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação (FNDE) e do tesouro estadual.

Lançado em 2015, o Quadra Viva visa construir ou
reformar quadras poliesportivas nas escolas da
Rede Estadual. O Programa já entregou cerca de
80 quadras em todas as regiões do Estado e mais de
40 estão em construção

"O projeto é impactante porque mexe com a
rotina das escolas. A quadra não é somente um
espaço para praticar esportes, mas um espaço
cultural e social, visto que a maioria das unidades

de ensino abrem as portas para as comunidades
aos ﬁnais de semana. Isso melhora a autoestima
de toda a cidade, porque o equipamento vira um
instrumento agregador para os moradores. Para
os próximos anos, estamos estudando parcerias
com outros órgãos", detalhou João Charamba,
secretário executivo de Gestão da Rede da SEE.
Em 2018, foi entregue a tão sonhada quadra da
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Luiz Alves da Silva, em Santa Cruz do Capibaribe.
Para o gestor da unidade de ensino, Rimário da
Silva, o equipamento signiﬁca mais do que um
novo espaço na escola. "É um espaço fundamental para a nossa escola, que vem nos ajudando
muito a desenvolver atividades e outras naturezas, a exemplo dos ensaios da nossa banda
marcial e a formatura dos estudantes da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foi com
muita satisfação que recebemos mais este
investimento na educação, tão importante para
o desenvolvimento do nosso Estado, e que hoje
signiﬁca tanto para os estudantes", aﬁrmou o
educador.

Quadra coberta da Escola Antônio Maria, localizada
no bairro de Rio Doce, em Olinda. O equipamento foi
entregue em junho de 2018
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Ensino em Tempo Integral
Pernambuco avança com escolas em Tempo Integral
e se consolida a maior rede do País
Programa de Educação Integral completa dez anos ressigniﬁcando
projetos de vida e fortalecendo o protagonismo juvenil
Em 10 de julho de 2008, o então governador do
estado, Eduardo Campos, assinava a Lei
Complementar 125, que criava o programa de
Educação Integral. A partir disso, Pernambuco
começou a instituir como política pública o
ensino médio integral e técnico, bem como a
oferta sistemática de experiências inovadoras e o
estímulo à inserção da tecnologia nas salas de
aulas, tornando as escolas mais atrativas e
potencializando o aprendizado dos estudantes.

(SEE), implantou 18 Escolas Técnicas Estaduais
(ETEs), além das sete novas unidades que estão
em construção, e 66 Escolas de Referência em
Ensino Médio (EREMs). Atualmente, a rede
pública estadual conta com 410 escolas em
tempo integral. Dessas, 366 são Escolas de
Referência em Ensino Médio (EREMs) e 44 são
Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), que atendem
cerca de 160 mil estudantes.
Outro dado importante é a evolução na quantidade de polos de Educação a Distância. Em
2008, a região não apresentava nenhum local
para os estudantes se qualiﬁcarem proﬁssionalm e n te p o r m e i o d a m o d a l i d ad e . H o j e ,
Pernambuco já conta com 100 polos espalhados
por todo o Estado, sendo 39 implantados desde
2015.

Desde então, o Estado vem se destacando no
cenário nacional com a quantidade de escolas
em tempo integral que agrega. De acordo com o
Ministério da Educação (MEC), Pernambuco
concentra a maior rede de ensino médio integral
do País. Nos últimos quatro anos, Pernambuco,
por meio da Secretaria de Educação do Estado

Com 389 unidades ofertando a modalidade, Pernambuco
se consolida como a maior rede do País
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como o Índice de Desenvolvimento da Educação
d e Pe r n a m b u co ( I D E P E ) e o Í n d i ce d e
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). É
também notória a questão da participação
dessas escolas na diminuição da taxa de abandono, pois nós temos escolas que são mais atrativas
e, portanto, os jovens permanecem nas nossas
unidades escolares”, aponta a gestora.
Na escola integral, os estudantes encontram um
trabalho voltado para o protagonismo juvenil,
além da ampliação da carga horária, que varia de
35 a 45 horas semanais, com a proposta de abrir
a possibilidade para a juventude e criar oportunidades para que esses jovens consigam se desenvolver na sua integralidade pessoal.

EREM Professora Maria Wilza Barros de Miranda,
entregue este ano, em Petrolina, beneﬁciando
estudantes da comunidade João de Deus

De acordo com a secretária executiva de
Educação Proﬁssional, Maria Medeiros, os
estudantes de escola integral têm um grande
diferencial, pois podem ao longo dos três anos
do Ensino Médio construir um conjunto de
competências e habilidades, inclusive socioemocionais, que vão permitir tanto a continuidade aos estudos, ingressando em uma universidade, quanto a inserção produtiva no mundo do
trabalho.

“É mais do que um simples programa a educação
integral. Estamos transformando a nossa educação e a vida dos nossos jovens”, aﬁrma o secretário de Educação do Estado, Fred Amancio. E
continua: “Nós temos outros desaﬁos. Vamos dar
continuidade a esse projeto mesmo nas escolas
que já temos em tempo integral e vamos continuar evoluindo e expandindo cada vez mais
oportunidades para que todos os estudantes que
têm o desejo de estudar em uma escola em
tempo integral tenham essa possibilidade
atendida”, acrescenta.

“As escolas integrais do estado de Pernambuco
têm dado uma importante contribuição no que
diz respeito à elevação dos índices educacionais,

Novas escolas em tempo integral:
De 2015 até o ano presente, 66 escolas da Rede passaram a funcionar com jornada em tempo
integral. Para o ano letivo 2019, o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, anunciou
a ampliação das escolas que ofertam a modalidade. Com isso, Pernambuco ultrapassa a marca de
400 unidades de ensino em tempo integral. Além disso, dando continuidade à inovação e ao
pioneirismo em ofertar esta modalidade de ensino, nesta nova etapa da expansão, a gestão aposta
na ampliação das escolas de dupla jornada, experiência exitosa iniciada no ano de 2016.
Atualmente, o Estado conta com seis unidades nesta modalidade e passará a contar com mais sete,
com turmas estudando das 7h às 14h e outras das 14h30 às 20h40, permitindo que uma maior
quantidade de jovens tenha acesso à educação em tempo integral, além de possibilitar ao estudante
liberdade para conciliar seus horários e participar de programas de estágio ou de jovem aprendiz. O
Estado de Pernambuco implantará também, numa mesma unidade escolar, o tempo integral para
os Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
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Escolas Técnicas Estaduais: qualiﬁcando Pernambuco
Jovens capacitados para o mercado de trabalho
Pernambuco tem se destacado nacionalmente
quando o assunto é ensino técnico. Em 2009,
diante da grande oferta do mercado de trabalho
e necessidade de mão de obra especializada, o
Estado deﬁniu como uma das suas prioridades a
valorização, ampliação e estruturação da Rede
Estadual de Educação Proﬁssional e Tecnológica.
Hoje, Pernambuco dispõe de uma ampla rede de
instituições que oferecem educação proﬁssional
gratuita em diversas habilitações.

Agenciamento de Viagem; Técnico em Lazer;
Técnico em Museologia; Técnico em Paisagismo;
Técnico em Produção de Moda; Técnico em
Qualidade; Técnico em restaurante e Bar;
Técnico em Teatro; Técnico em Vendas;
Agroecologia; Marketing; Guia de Turismo
(subsequente); Agroecologia; e Canto.

São 44 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) espalhadas por todas as regiões, beneﬁciando cerca
de 45 mil estudantes. Deste total, 18 foram
implantadas e seis estão em construção sob a
gestão do secretário Fred Amancio. Além disso
18 cursos foram criados no período. São eles:
Té c n i co e m A g ro n e g ó c i o ; Té c n i co e m
Automação Industrial; Técnico em Dança;
Técnico em Guia de Turismo; Técnico em

Escolas Técnicas Estaduais apresentam estrutura de alto
padrão para melhor acolhimento dos estudantes

Escola Técnica Estadual Pedro Leão Leal, em São José
do Belmonte, entregue em 2015
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Estudantes da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra, em Caruaru, estudam no laboratório de Biologia

Os cursos, de acordo com Socorro Rodrigues,
gerente de Educação Proﬁssional da SEE, são
criados com base em oito critérios estabelecidos
pela Secretaria. “Nós estudamos, por exemplo, a
necessidade da região que receberá uma ETE,
analisando se já existe a oferta de cursos técnicos,
as ofertas de trabalho, demanda da população,
além de empreendimentos e outros questionamentos. Depois de todo esse processo, damos
início à implantação”, detalhou.

técnico possibilitaram aos pernambucanos fazer
escolhas alinhadas aos seus projetos de vida”,
detalha Maria Medeiros, secretária executiva de
Educação Proﬁssional da SEE. “Crescimento
econômico precisa estar vinculado a desenvolvimento social e isso se dá por meio da oferta de
uma educação que prepare os pernambucanos
para as oportunidades que surgem no estado”,
acrescenta.
O estudante Yuri Miguel, que mora em Itapissuma
e estuda na ETE Jurandir Bezerra Lins, em Igarassu,
entregue no início de 2018, viu a possibilidade de
melhorar o currículo com o curso técnico oferecido pela unidade de ensino. “Acredito que aqui vou
ter um ensino de qualidade, com boa estrutura e a
oportunidade de aplicar nos laboratórios tudo que
aprender na sala de aula. O fato de sair do ensino
médio com um curso técnico concluído foi o que
me chamou atenção, pois vou poder chegar mais
cedo no mercado de trabalho e ajudar em casa”,
contou o jovem que está matriculado no curso de
Desenvolvimento de Sistemas.

Atualmente, Pernambuco oferece 47 cursos
técnicos nas seguintes formas: Integrada ao
Ensino Médio; Subsequente ao Ensino Médio; e
Concomitante ao Ensino Médio, nas modalidades
presencial e EaD.
“O Governo do Estado de Pernambuco estrategicamente, em 2009, decidiu atrelar as Políticas
Públicas de Educação Integral e Proﬁssional ao
criar a Secretaria Executiva de Educação
Proﬁssional no âmbito da Secretaria Estadual de
Educação. As diversas formas de oferta do ensino
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“A implantação das escolas técnicas segue a
lógica de atendimento a demanda por formação proﬁssional de maneira regionalizada.
Neste sentido, a partir de um estudo da SEE, é
feito, estrategicamente, um movimento de
transformação da unidade de ensino e, com
isso, ampliar a oferta de vagas em cursos
técnicos de nível médio e aumentar o número
de pernambucanos beneﬁciados pela Política
Pública de Educação Proﬁssional do
Governo”, frisa Maria Medeiros.

EREMs que se transformaram em ETEs:
Cinco Escolas de Referência em Ensino Médio
(EREMs) se transformaram em Escolas
Técnicas Estaduais (ETE), e passaram a
ofertar a qualidade padrão das unidades de
ensino de nível técnico, com cursos nas
m o d a l i d ad e s s u bs e q u e n te , i n te g r ad a e
concomitante. A ETE Cícero Dias/NAVE
Recife, em Boa Viagem, foi a primeira a passar
pela mudança, seguida da ETE Epitácio
Pessoa, no Cabo de Santo Agostinho. Nos
últimos quatro anos, as unidades que passaram pelo processo de implantação foram a
ETE Porto Digital, também no Recife, a ETE
José Joaquim da Silva Filho, em Vitória de
Santo Antão, e a ETE Maria Emília Cantarelli,
em Belém de São Francisco.

Estrutura das Escolas Técnicas Estaduais oferecem
ainda laboratórios de Química, Física e Informática
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Relação das ETEs nas cidades pernambucanas:
Municípios
Araripina
Arcoverde
Belo Jardim
Belém de São Francisco
Bezerros
Bom Conselho
Bonito
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Carnaíba
Carpina
Caruaru
Escada
Garanhuns
Goiana
Gravatá
Igarassu
Jaboatão dos Guararapes
Jaboatão dos Guararapes
Lajedo
Limoeiro
Palmares
Paudalho
Paulista
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Santa Cruz do Capibaribe
São Bento do Una
São José do Belmonte
São José do Egito
São Lourenço da Mata
Serra Talhada
Sertânia
Surubim
Timbaúba
Vitória de Santo Antão

ETEs
Escola Técnica Estadual Pedro Muniz Falcão
Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa
Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura
Escola Técnica Estadual Maria Emilia Cantarelli
Escola Técnica Estadual Maria Jose Vasconcelos
Escola Técnica Estadual Francisco de Matos Sobrinho
Escola Técnica Estadual Célia De Souza Leão Arraes De Alencar
Escola Técnica Estadual Jornalista Cyl Gallindo
Escola Técnica Estadual Epitácio Pessoa
Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda
Escola Técnica Estadual Alcides Do Nascimento Lins
Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire
Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos De Barros
Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra
Escola Técnica Estadual Luiz Dias Lins
Escola Técnica Estadual Ariano Vilar Suassuna
Escola Técnica Estadual Aderico Alves De Vasconcelos
Escola Técnica Estadual Professor José Luiz De Mendonça
Escola Técnica Estadual Jurandir Bezerra Lins
Escola Técnica Estadual Maximiano Accioly Campos
Escola Técnica Estadual Advogado José David Gil Rodrigues
Escola Técnica Estadual Antônio Dourado Cavalcanti
Escola Técnica Estadual José Humberto De Moura Cavalcanti
Escola Técnica Estadual De Palmares
Escola Técnica Estadual Senador Wilson Campos
Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes Da Silva
Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra - Eteasd
Escola Técnica Estadual De Criatividade Musical
Escola Técnica Estadual Miguel Batista
Escola Técnica Estadual Prof. Agamenom Magalhães - Etepam
Escola Técnica Estadual Porto Digital
Escola Técnica Estadual Cícero Dias
Escola Técnica Estadual Professor Lucilo Ávila Pessoa
Escola Técnica Estadual Prof. Antônio Carlos Gomes Da Costa (Ead)
Escola Técnica Estadual Professor José Nivaldo Pereira Ramos
Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos
Escola Técnica Estadual Pedro Leão Leal
Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira
Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos
Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves
Escola Técnica Estadual Arlindo Ferreira Dos Santos
Escola Técnica Estadual Antonio Arruda De Farias
Escola Técnica Estadual Miguel Arraes De Alencar
Escola Técnica Estadual José Joaquim Da Silva Filho
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Secretaria de Educação realiza formações
sobre sistema EducaCenso
Com base nas informações que são cadastradas pelos gestores,
é possível acompanhar a efetividade de políticas públicas
Realizado todos os anos e coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo
escolar é um levantamento de dados estatísticos
que tem abrangência nacional. Escolas das redes
estadual, municipal, federal e privada de todo o
Estado preenchem os dados do Censo Escolar da
Educação Básica do ano corrente. O processo é
realizado pela internet, por meio do sistema
EducaCenso, que funciona como um cadastro
único de escolas, turmas, alunos e docentes na
educação básica.

minação das ferramentas de coleta, funcionalidades do sistema e conceitos relacionados ao
módulo de obtenção de informações de escolas,
turmas, alunos e proﬁssionais escolares em sala
de aula.
Lígia Alencar, coordenadora do Censo Escolar da
educação básica em Pernambuco, considera a
participação das escolas de extrema importância, já que os dados inﬂuenciam no funcionamento do sistema educacional. “O principal objetivo
do Censo é ajudar na compreensão da situação
educacional do nosso País com base nas informações declaradas pelos gestores, e com isso
acompanhar a efetividade das políticas públicas.
Além disso, as matrículas e dados escolares
servem de base para repasse de recursos liberados pelo Governo Federal”, comentou.

Com os dados coletados é possível traçar políticas públicas em educação e organizar o repasse
de recursos, além de servir como referência para
a distribuição de merenda escolar e livros didáticos. A Secretaria de Educação do Estado (SEE)
tem, ao longo do ano, um cronograma de formações do Censo Escolar. O objetivo destas formações é capacitar técnicos das Gerências
Regionais de Educação (GRE) e secretarias
municipais de educação para atuarem na disse-

Ao longo dos últimos três anos, mais de quatro
mil escolas da Rede Estadual de Ensino colaboraram com o Censo Escolar por meio do
EducaCenso.

O Censo Escolar permite traçar políticas públicas em
educação e organizar o repasse de recursos
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Professores da Rede recebem formações
Para que a educação de Pernambuco continue sendo a mais atrativa do País,
é necessário manter-se atualizado
Para dar ainda mais subsídios aos proﬁssionais da
educação, a Secretaria realizou, durante o período
de 2015 a 2018, dezenas de formações
continuadas, que tiveram como objetivo levar
propostas pedagógicas e troca de experiências.
Educadores de todos os componentes curriculares
recebem, pelo menos, uma formação por ano
(Língua Portuguesa e Matemática são prioridades
nas atividades, tendo mais de seis formações
anuais). Ao longo desses anos foram capacitados
centenas de professores envolvendo as 16
Gerências Regionais de Educação (GRE) do Estado.
Com formação mensal, bimestral e semestral, a
secretaria vem promovendo a atualização dos
educadores em polos indicados pelas GREs, ou nas
unidades de ensino que têm abaixo de 3,5 no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica de
Pernambuco (IDEPE). Além disso, ao longo do ano
são realizados seminários em diversas áreas do
conhecimento, como Língua Inglesa e Ciências da
Natureza.

Objetivo das formações é promover maior integração
entre os docentes e discutir propostas pedagógicas
inovadoras

pela SEE, em parcerias com universidades
nacionais e internacionais. Em 2018,
formadores de Matemática participaram de um
encontro com professores da Universidade de
Stanford. Já os de Língua Portuguesa, com
professores da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Desse modo, a SEE pode
garantir uma formação consistente, sintonizada
e qualiﬁcada, fortalecendo o processo de ensino
e aprendizagem em Pernambuco.

Temáticas sobre fatos polêmicos, a exemplo do
cyberbullying e do jogo “Baleia Azul”, também
ﬁzeram parte da formação de professores. O
objetivo é conscientizar e reﬂetir sobre medidas
possíveis de serem trabalhadas tanto na escola
como na comunidade. Na ocasião, foram
apresentados projetos, além do momento de
leitura de textos sobre o tema e atividades em
grupo para propor novas ações a serem
desenvolvidas nas escolas durante o ano letivo.

Os professores das escolas com índices abaixo de
3,5 recebem um atendimento diferenciado na
própria unidade de ensino. Dessa maneira, o
formador tem o atendimento direcionado àquele
grupo. O objetivo é identiﬁcar possíveis
diﬁculdades em competências e exterminá-las,
além de aprimorar técnicas de ensino. “Para que
o estudante tenha uma boa relação ensinoaprendizagem é fundamental que o professor
esteja atualizado e preparado. É preciso estar por
dentro dos componentes de cada disciplina e
competências trabalhadas em sala”, conta Ana
Selva, secretária executiva de Desenvolvimento
da Educação.

Para a gestora da Escola Estadual Francisco de
Assis, localizada no bairro de Água Fria, Maísa
Mota, essa foi uma ação importante de prevenção.
“Em 2018, focamos no jogo Baleia Azul porque foi
e continua sendo uma armadilha para os nossos
estudantes. Mesmo não tendo casos relacionados
ao tema, é sempre bom prevenir. Estamos mais
atentos”, disse.
E para que os formadores passem sempre as
melhores técnicas, eles também participam de
workshops e cursos em encontros programados
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TCF: o despertar para a pesquisa cientíﬁca
Com temáticas presentes na rotina dos estudantes, o Trabalho de Conclusão
do Ensino Fundamental já alcança quase 100% dos concluintes
Com o objetivo de despertar o interesse pela
pesquisa cientíﬁca nos estudantes desde o
Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação
do Estado (SEE) criou uma novidade na área
pedagógica: o Trabalho de Conclusão do
Fundamental (TCF). Neste trabalho, os alunos
do 9º ano da Rede Estadual de Ensino
apresentam uma pesquisa que tenha como base
a investigação cientíﬁca como prerrogativa para
o certiﬁcado de conclusão.

Os temas são de livre escolha dos grupos – que
podem ter até seis integrantes –, e eles têm um
professor como orientador dos seus projetos,
que pode ser do componente curricular que
esteja mais ligado aos seus temas. O resultado
pode ser um aplicativo, uma exposição, uma
maquete, um vídeo, entre outras possibilidades.
As escolas estabelecem a data, que coincide com
o período de encerramento do calendário
escolar, e como será a apresentação dos
trabalhos. O objetivo é despertar nos alunos o
interesse pela pesquisa, planejamento e
investigação, a partir de algum tema que o grupo
tenha curiosidade ou vontade de intervir na
realidade.

Criado em 2016 como prática voluntária, o TCF
só foi validado como parte integrante do Ensino
Fundamental em 2017. Desde o início de sua
implantação, já foram apresentados pouco mais
de 1270 trabalhos de conclusão com a
participação de mais de 105 mil estudantes. Em
2 0 1 8 , 3 9 5 e s c o l a s a d e r i r a m a o TC F,
contabilizando 95,6% da Rede Estadual. Nesse
m e s m o a n o fo r a m 3 7 . 6 3 5 co n c l u i n te s
apresentando trabalhos, atingindo 87,2% da
Rede.

Entre os temas escolhidos para serem trabalhados estão empoderamento feminino, biomas,
violência doméstica, gravidez na adolescência,
bullying, racismo, abuso sexual, a seca no
Nordeste e DSTs. Uma turma de Ouricuri, por
exemplo, resolveu ir buscar a história do municí-

Trabalho de Conclusão do Fundamental já
contabiliza a participação de mais de
105 mil estudantes. Só em 2018, foram
quase 400 escolas aderindo ao TCF
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pio onde morava. Os estudantes falaram sobre a
fundação da cidade, a doação de uma faixa de
terra para construção da igreja, a morte do
fundador de Ouricuri - o Padre Francisco Pedro
da Silva - e a chuva de granizo que surpreendeu
os moradores. “Escolhemos fazer esta pesquisa
com o objetivo de sensibilizar a comunidade
ouricuriense a saber mais sobre a nossa cultura,
nossa localização geográﬁca e principalmente
nossa origem. Quando íamos atrás de informações, ﬁcávamos ainda mais curiosos para
conhecer mais e mais da nossa história”, disse
Maria Eugênia Alves, estudante do 9º ano.
Outro grupo de estudantes escolheu abordar as
questões de gênero para apresentar o documentário “História das Mulheres: Gênero ou Poder? A
inserção feminina no mercado de trabalho”. Para
uma das integrantes do grupo, Raissa Lima, o
TCF foi uma oportunidade de falar abertamente
sobre um assunto ainda pouco debatido. “Nós já
nos identiﬁcávamos com o tema e, a partir do
trabalho, fomos além para mostrar que as mulheres já conquistaram um bom espaço na sociedade, mas ainda falta muito para que possamos
atingir os nossos sonhos proﬁssionais sem
sofrermos tantos preconceitos”, declarou a
estudante do 9º ano.

Iniciativa tem o intuito de despertar nos
estudantes o interesse pelas pesquisas
cientíﬁcas

precisa fazer parte da educação familiar e a gente
percebe nas apresentações que os jovens passam
a ter outra visão a respeito de certas situações
em que são inseridos”, ﬁnalizou.
“É uma ação inovadora, voltada para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, com o
objetivo de despertar o interesse deles para a
investigação cientíﬁca. Uma coisa bacana é que
os estudantes vão poder escolher a temática que
eles querem investigar, e a forma como eles vão
apresentar, e fazer um planejamento”, explicou a
secretária executiva de Desenvolvimento da
Educação, Ana Selva. “A gente espera que, com
isso, eles possam desenvolver o gosto pela
pesquisa e pelo planejamento. Além disso,
vamos integrar mais os estudantes entre si e com
os professores, neste momento de conclusão
desta fase escolar”, destacou Ana.

Marilene Martins, técnica da Coordenação de
Gerência de Desenvolvimento Educacional
(CGDE) da Gerência Regional de Educação
(GRE) Metropolitana Norte, julga que o TCF
interfere diretamente na visão de mundo que os
estudantes têm. “Os trabalhos são de uma
riqueza muito grande. Vemos muito do cotidiano
da escola em cada apresentação e também
reﬂete um pouco do comportamento dos jovens
no ambiente familiar”, comentou. “A escola

Empoderamento feminino, violência doméstica
e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)
foram alguns dos temas já trabalhados no TCF
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Secretaria investe na formação para
proﬁssionais de educação
As formações permitem aos participantes reﬂexões e apropriações
de saberes necessários à prática docente
Discutindo o protagonismo docente e a educação integral, a VIII edição do Fórum também
reuniu, em 2016, professores, gestores e técnicos de educação da Rede Estadual e trabalhou o
tema “Protagonismo docente, múltiplos saberes
e vivências pedagógicas”. “Um dos trabalhos que
temos feito na Rede Estadual é despertar e
priorizar uma educação mais ampla para os
nossos estudantes durante todo o tempo que
eles passam na escola. Temos a consciência de
que é preciso educá-los não só para o mercado de
trabalho e a universidade, mas para a vida”,
declara Fred Amancio, Secretário de Educação
do Estado.

Encontros visam melhorar a qualidade do ensino
e capacitar os proﬁssionais da Rede Estadual

Com o tema “Formação Docente para uma
Educação Integral Humanística”, em 2017, o IX
Fórum de Educação Integral também reuniu
educadores de todo o estado para palestras com
Emília Cipriano, Jussara Holffmann, Leo Fraiman,
Pedro Calabrez, Alfredo Gomes da Costa e César
Nunes. Na ocasião, houve a entrega da Comenda
Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, além
de sorteios de bicicletas doadas pelo PróCidadania para incentivo ao projeto Pedalar pela
Cidadania.

Com objetivo de promover o fortalecimento das
Políticas Públicas de Educação Integral e
Proﬁssional, a Secretaria de Educação do Estado
(SEE), por meio da Secretaria Executiva de
Educação Proﬁssional, vem realizando, nos
últimos dez anos, o Fórum de Educação Integral
para aperfeiçoamento dos educadores.
Em 2015, o VII Fórum de Educação Integral
reuniu proﬁssionais ligados às 16 Gerências
Regionais e discutiu o tema “Por uma educação
integral: reﬂexões e caminhos”. O encontro
serviu para traçar estratégias de formação
continuada e de investimento na melhoria da
qualidade educacional no País, possibilitando a
atualização dos diversos proﬁssionais em suas
diferentes áreas de atuação nas escolas de
Educação Integral de Pernambuco. A ação
contou com palestras de Ariana Cosme e José
Pacheco, de Portugal; Cipriano Luckesi, da Bahia;
Isabel Parolin, de São Paulo; Max Haetinger, do
Rio Grande do Sul e João Roberto Gretz, de Santa
Catarina. Além de palestras, houve debates e
apresentações culturais.

Fóruns fortalecem as Políticas Públicas de Educação
Integral e Proﬁssional
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Seminário Especial: Dez anos de Educação Integral
X Fórum de Educação Integral, o VIII Seminário de Educação Proﬁssional
e a VI Mostra de Inovação Pedagógica reuniram cerca de quatro mil
educadores e estudantes de todo o Estado
Educação. As aulas aconteceram em uma carreta, no estacionamento do Centro de
Convenções, e mais de 180 educadores foram
certiﬁcados. Já no Teatro Ribeira, cerca de 50
grupos de estudantes realizaram apresentações
culturais de dança, música e arte para todo o
público.

Para comemorar os dez anos da Educação
Integral em Pernambuco, em 2018 foi realizada a
I Conferência Estadual de Educação Integral e
Proﬁssional. Neste encontro, estiveram reunidos
cerca de quatro mil educadores e estudantes do
cais ao Sertão. O evento agregou o X Fórum de
Educação Integral, o VIII Seminário de Educação
Proﬁssional e a VI Mostra de Inovação
Pedagógica, promovendo mais de 450 ações.

No hall principal do Centro, grupos de alunos
expuseram a culminância de todo o trabalho
desenvolvido na disciplina de Empreendedorismo. “Esse foi um espaço de valorização
proﬁssional. Nós abrimos o segundo semestre
letivo investindo na formação dos docentes
porque temos certeza de que isso repercute em
sala de aula. Foi um evento de formação continuada para os nossos professores e demais educadores, mas também um evento de fomento à
pesquisa e à iniciação cientíﬁca por parte dos
nossos alunos”, ressaltou Maria Medeiros,
secretária executiva de Educação Proﬁssional da
SEE.

Foram realizadas atividades com professores,
estudantes, gestores de escolas e de Gerências
Regionais de Educação (GRE) e educadores de
apoio de diversas regiões. Dentre as ações,
destacaram-se palestras, oﬁcinas, Feira do
Jovem Empreendedor com o Sebrae, mostras de
trabalhos pedagógicos, audiovisuais, de dança e
cultura e debates.
Uma das novidades foi o minicurso de educação
ﬁscal, promovido pela Secretaria da Fazenda
(Sefaz) em parceria com a Secretaria de

Evento realizado no Teatro Guararapes reuniu
mais de quatro mil educadores e estudantes de todas
as regiões do Estado
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Política de Educação Proﬁssional em pauta
Diretrizes acerca do tema foram discutidas em seminário que reuniu
integrantes da comunidade escolar que trabalham com a Educação Proﬁssional
Com o objetivo de contribuir com a formação do
educador, com vistas a uma educação pública de
qualidade, a Secretaria de Educação do Estado,
através da Secretaria Executiva de Educação
Proﬁssional, realiza o Seminário de Educação
Proﬁssional. O seminário é uma oportunidade de
debater sobre as diretrizes da Política de Educação
Proﬁssional de Pernambuco nos âmbitos nacional
e regional com práticas educacionais inovadoras,
oﬁcinas e relatos de experiências das Escolas
Técnicas Estaduais.

das palestras, o evento conta com apresentações
de trabalhos e experiências exitosas, além de
painéis.
Nos últimos quatro anos, palestrantes de grande
impacto passaram pelo seminário como Marise
Nogueira Ramos, professora-doutora da
FIOCRUZ e UERJ/Rio, e Daltro Lanner Monteiro,
professor especializado da Universidade Caxias
do Sul/RS.
Para a gerente de Educação Proﬁssional, Socorro
Rodrigues, os seminários contribuem para o
fortalecimento do papel da educação proﬁssional
e tecnológica no desenvolvimento nacional e
regional. “É uma oportunidade de mais um
debate sobre as diretrizes da Política de Educação
Proﬁssional de Pernambuco, práticas educacionais inovadoras, oﬁcinas e relatos de experiências
das Escolas Técnicas Estaduais. A realização de
seminários possibilita o livre trânsito de conhecimento, que geralmente ocorre através da divulgação de novas informações sobre determinados
assuntos e da exposição de dados atualizados. O
seminário é um meio pelo qual palestrantes e
levam a informação para o crescimento proﬁssional do indivíduo, da sociedade, comunidade, da
escola, com certeza visando o crescimento da
ação educativa”, declara.

Voltado para gestores, assistentes de gestão,
educadores e coordenadores que trabalham com a
educação proﬁssional, a ação tem como objetivo
promover exposições, debates, reﬂexões e
proposições na perspectiva de ampliar as discussões em torno da educação proﬁssional na rede
estadual de educação e contribuir para a efetivação
de políticas de promoção e incentivo ao desenvolvimento proﬁssional no Estado de Pernambuco.
Durante o seminário, que em 2018 completou sua
8ª edição, é possível debater temas como empreendedorismo e inovação, tecnologia como
ferramenta de desenvolvimento da educação
proﬁssional, integração do trabalho, ciência e
cultura, e criatividade e inovação para novas
possibilidades pedagógicas do século XXI. Além

Proﬁssionais de Educação debatem sobre políticas de
promoção e incentivo ao desenvolvimento proﬁssional
de Pernambuco
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Governo do Estado garante acesso ao Ensino Superior
Programa PE no Campus surge como oportunidade de ingresso
à universidade para jovens de baixa renda
Por meio da Secretaria de Educação do Estado
(SEE), o Governo de Pernambuco criou o
Programa de Acesso ao Ensino Superior – PE
no Campus, regulamentado pela Lei 16.272 de
22 de dezembro de 2017. Com dois eixos de
atuação, o programa mobiliza e prepara os
estudantes para que participem do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do
Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da
Universidade de Pernambuco (UPE); além de
oferecer um apoio ﬁnanceiro, mediante
bolsas, aos estudantes de baixa renda da Rede
Estadual de Ensino que forem aprovados em
instituições públicas de ensino superior.

Com a aprovação, veio a necessidade de morar
mais próximo do local de estudo. Mesmo
dividindo um apartamento com outras pessoas,
as contas aumentavam a insegurança de não
conseguir terminar o curso. Ao longo do
primeiro período, Sara tomou conhecimento do
P E n o C a m p u s . A n i m ad a , s e i n s c reve u
rapidamente e foi aprovada.

Sara Gabriela Barboza Nascimento Silva, de
18 anos, é uma das estudantes beneﬁciadas.
Ela morava no Cabo de Santo Agostinho com a
mãe e o irmão e estudava na Escola Técnica
Estadual (ETE) Epitácio Pessoa. Morar
próximo à escola ajudou a jovem a ter tempo

“A pior coisa é você ver seus pais gastando
muito e não poder ajudar em nada. Com a bolsa
eu passei a pagar minhas despesas, aliviou o
peso para minha família e ainda me trouxe a
esperança de conseguir me manter no curso”,
contou a jovem. “Eu posso dizer que o PE no

para buscar outras atividades, que no caso de
Sara foi um cursinho pré-vestibular. Ela
alcançou o sonho de entrar numa
universidade e agora está cursando Geograﬁa
no Campus Garanhuns da Universidade de
Pernambuco (UPE).

Lançando em 2017, o PE no Campus fortalece
ainda mais a educação pública de Pernambuco
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Programa oferece mil bolsas para estudante da Rede Pública Estadual que obtiveram as
melhores notas no ENEM e SSA da Universidade de Pernambuco

Campus me deu independência. Por meio dele
eu vou alcançar minhas metas”, pontuou.

la e comprovantes de renda ou termo de
a u t o d e c l a r aç ão e p o s s u i r c ad a s t ro n o
Programa Bolsa Família.

Para concorrer ao PE no Campus, o candidato
precisa ter estudado todo o Ensino Médio na
Rede Pública Estadual e tê-lo concluído, no
máximo, há cinco anos; ser atendido no
Programa Bolsa Família ou ter renda familiar
inferior a dois salários mínimos, e residir em
município distante pelo menos 50km da universidade pública em que foi aprovado. A inscrição
é gratuita e feita pelo site da Secretaria de
Educação de Pernambuco.

Na primeira edição do PE no Campus, foram
oferecidas mil bolsas aos estudantes que
ingressaram em universidades públicas estaduais ou federais. Para viabilizar as bolsas, o
Governo do Estado disponibilizou o valor
máximo de R$ 11,4 milhões no orçamento. A
oferta de bolsas do PE no Campus ocorreu da
seguinte forma: 100 para os classiﬁcados pelo
SSA e 900 para os classiﬁcados pelo Enem. Os
estudantes selecionados no PE no Campus
recebem R$ 950 no primeiro ano e R$ 400 no
segundo ano. Essa quantia tem ajudado os
estudantes nas despesas do curso, moradia,
alimentação e transporte.

São três as etapas de seleção do PE no Campus.
A primeira, de caráter eliminatório, é a análise
dos dados e documentos exigidos no momento da inscrição eletrônica, como o CPF e o RG
do estudante, além do comprovante individual da nota obtida pelo estudante no Enem e no
SSA. A segunda etapa é de classiﬁcação dos mil
estudantes selecionados para as bolsas do
programa, realizada através do desempenho
do estudante nos exames. Para a terceira
etapa, o estudante precisa anexar comprovante de residência, comprovante de matrícu-

Sara Barboza (ao centro) na companhia dos colegas da turma
de Geograﬁa da Universidade de Pernambuco,
campus Garanhuns
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Programa Ganhe o Mundo
Estudantes da rede ganham o mundo
Programa oportuniza estudantes da rede pública
a realizarem intercâmbio em países americanos e europeus
Criado em 2011, o Programa Ganhe o Mundo
nasceu com o propósito de aumentar a proﬁciência das línguas inglesa e espanhola dos jovens
estudantes da Rede Pública de Ensino. Até então,
foram mais de seis mil passaportes pernambucanos cruzando as fronteiras do País (3,5 mil só nos
últimos quatro anos) para descobrir os desaﬁos e
maravilhas do intercâmbio estudantil por meio do
PGM, promovido pelo Governo do Estado de
Pernambuco, através da Secretaria Estadual de
Educação (SEE). Hoje, o programa conta com três
cursos de segunda língua, além de ter dez países
parceiros de intercâmbio em suas três modalidades: Tradicional, Musical e Esportivo.

casa de família, matrícula em escola de ensino
médio, seguro de saúde e uma bolsa mensal no
valor de R$ 719. Foram mais de 150 mil alunos
beneﬁciados com o curso de segunda língua e
quase sete mil estudantes que ultrapassaram as
nossas fronteiras e ganharam o mundo em sete
anos de programa.
No início, sete países eram parceiros do programa e recebiam os estudantes pernambucanos de
braços abertos: EUA, Canadá, Nova Zelândia,
Austrália, Chile, Espanha e Argentina. Em 2015,
o Uruguai passou a participar da lista de destino
dos intercambistas e no lançamento da edição
2018.1 foi anunciado que a Alemanha e
Colômbia passariam a integrar essa lista. “A
escolha dos países parceiros do PGM é feita por
meio de uma série de parâmetros que nos mostram que aquele país está preparado para receber os nossos estudantes. São avaliadas as
escolas que estão disponíveis para o intercâmbio,
a estrutura da cidade em que eles serão lotados, a
relação política com o nosso Estado, além do
cenário econômico e político do país avaliado.
Tudo isso contribui para que o Governo do
Estado ﬁrme parceria com um novo destino do
PGM”, contou Renata Serpa.

O Programa visa ofertar a 25 mil alunos do ensino
médio da Rede Pública do Estado de Pernambuco,
de forma gratuita, um ano de curso intensivo de
Língua Inglesa, Espanhola ou Alemã, no contraturno da escola, somando ao todo 324 horas/aula.
Além disso, é ofertada aos mil melhores alunos
participantes uma oportunidade de intercâmbio
internacional em escolas públicas ou privadas dos
países parceiros que tenham como língua pátria
uma das três citadas anteriormente. Durante a
passagem pelo país estrangeiro, os selecionados
têm todas as despesas pagas pelo Governo do
Estado, como passagem aérea, hospedagem em

Desde o lançamento, em 2012, o Programa Ganhe o Mundo já embarcou mais de 6,5 mil
estudantes da Rede Estadual para realização de intercâmbio em países como Canadá,
Estados Unidos, Argentina e Nova Zelândia
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Programa Ganhe o Mundo
Com o sucesso do programa, o governador
Paulo Câmara criou outras duas modalidades a
ﬁm de atender melhor os estudantes da Rede
Estadual de Ensino: o PGM Esportivo e o PGM
Musical. Com o objetivo de fortalecer os atletas
que já participavam de competições no Estado
e por todo o País, o PGM Esportivo, lançado em
2015, proporciona ao estudante-atleta um
período três meses no Canadá, país com centros de treinamento conhecidos mundialmente

pela excelência em várias modalidades. Lá,
recebem todo o apoio educacional e treinamento para alavancar seus resultados. Um ano
depois, em 2016, foi lançado, em parceria com
o Conservatório Pernambucano de Música
(CPM), o PGM Musical. Na modalidade o
estudante que tem maior aptidão na área da
música passa cinco meses no Canadá onde tem
a oportunidade de desenvolver e aprimorar o
desenvolvimento artístico.

Jonas Tavares
20 anos
Viajou para os Estados Unidos em
2015 pelo PGM Tradicional

Lucas Silva de Oliveira
18 anos
Viajou para o Canadá em 2016
pelo PGM Musical

Ingrid Gomes da Cruz
17 anos
Viajou para o Canadá em 2017
pelo PGM Esportivo

Estudou na Escola Estadual Dom
Sebastião Leme, no bairro do
Ibura, no Recife. Aprovado em
sete universidades em 2016,
atualmente Jonas mora em
Missouri, nos Estados Unidos,
onde está cursando duas graduações. Com apenas 20 anos o
jovem tem a expectativa de
continuar a carreira que iniciou
desde sua primeira viagem
internacional: a de diplomata.
Jonas já participou de fóruns
internacionais e viajou para EUA,
China, Inglaterra e Colômbia.

Estudou na Escola de Referência
em Ensino Médio (EREM)
Mardônio de Andrade Lima
Coelho, localizada no bairro da
Bomba do Hemetério, no Recife.
Lucas ama o mundo da música e
teve a oportunidade de ver o seu
trabalho brilhar fora do país. Ele
estudou durante um semestre
letivo na Brandon University e
tocou em três bandas: duas de
concertos e uma de jazz. “Conhecer outro país através da música é
algo com que eu já sonhava.
Concretizar este sonho foi algo
indescritível.”

Estudou na Escola Estadual
Manoel Borba, no bairro de Boa
Viagem, no Recife. Com mais de
cem medalhas conquistadas,
Ingrid acredita ser capaz de
alcançar números ainda melhores. “Com foco e determinação
somos capazes de alcançar o que
ainda nem sonhamos. O intercâmbio só reforçou o que eu já
queria para mim: uma vida no
atletismo. Não tenho pressa para
chegar no topo, vou treinando no
meu limite.”

Linha do Tempo PGM

2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018

Criação do programa
Primeira turma de intercambistas. Países parceiros – EUA e Canadá
Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Argentina e Chile passam a ser destinos
Criação do PGM Esportivo
Criação do PGM Musical
Primeira turma de Alemão
Aumento no número de intercâmbio: 1090 vagas por edição
Colômbia e Alemanha integram a lista de destinos
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Biblioteca Pública do Estado
Mais de um século e meio de história
Homenagens, palestras e exposições especiais marcam
as comemorações da Biblioteca Pública do Estado
A B i b l i o te c a P ú b l i c a d o E s t ad o ( B P E ) ,
inaugurada no dia 5 de maio de 1852, na Rua do
Hospício, bairro da Boa Vista, no Recife, é um
e s paço f u n d a m e n t a l n a co n s t r u ç ão d o
conhecimento, formação do pensamento e
desenvolvimento de ideias. O equipamento,
que hoje funciona no bairro de Santo Amaro,
recebe cerca de 6,5 mil visitas por mês e realiza
mais de dez mil empréstimos de livros por ano.

Para celebrar seus 165 anos, em junho de 2017,
foi realizada uma grande comemoração com
palestras ministradas por personalidades
importantes, como o escritor pernambucano
Raimundo Carrero, e o lançamento da exposição
“Obras Raras restauradas do século XIX”.
“Celebrar os 165 anos da Biblioteca foi
gratiﬁcante demais. Eu costumo dizer que essas
datas sempre são oportunidades de confrontar o
passado com presente e fazer uma perspectiva
do futuro. Nossa biblioteca é uma das mais
antigas e tradicionais do País. Então, esse
aniversário foi comemorado junto à perspectiva
de modernização da nossa estrutura, com foco
n a d i f u s ão, at r avé s d a t e c n o l o g i a , d e
conhecimento e informação. Agradeço também
a todos os nossos parceiros, são eles que nos
ajudam a manter viva a nossa biblioteca,
consequentemente, a história de Pernambuco”,
ressalta Roberta Alcoforado, gestora da
instituição.

O acervo do espaço é um dos maiores e mais
ricos do Brasil. Em seu catálogo estão obras dos
tempos coloniais, do império e do período
holandês. O vasto acervo contempla ainda
jornais antigos, que circulavam no Recife no
início da imprensa local, obras raras, em braile e
literatura infantil. Ao longo de todos esses
anos, a Biblioteca Pública se tornou um
importante patrimônio para o Estado e recebeu
a ilustre visita do Imperador Dom Pedro II.

Com mais de 280 mil títulos catalogados, equipamento
possui um dos maiores e mais tradicionais acervos
bibliográﬁcos do Brasil
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Biblioteca Pública do Estado
Os números
da Biblioteca

459 anos
156 mil
documentos
informatizados

280 mil
títulos no
acervo

livros disponíveis
no setor circulante
(empréstimos)

16 mil

títulos no
acervo
de Obras
Raras

27 mil

17 mil

é a idade do livro
Manual de
Confessores & Penitentes,
de Martim Azpilcueta,
publicado em 1560,
o mais antigo da
Biblioteca

6 mil
livros no
Setor Braille

volumes
disponíveis
no Setor
Infanto/Juvenil

24 mil
livros na Coleção
Pernambucana

Reconhecimento
Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas prêmio concedido pelo Ministério da Cultura pela
atividade “Quem se Informa está Mais Forte”,
desenvolvida junto a órgãos que não possuem
biblioteca e que atendem pessoas com diﬁculdades de
locomoção para o estímulo à leitura e o incentivo a
instalação de novas bibliotecas ou mesmo salas de
leitura, através de caixas-estantes com livros.
Memória Digital - Prêmio concedido pelo Instituto
Brasiliana, associação privada sem ﬁns lucrativos
dedicada a aprovar projetos relevantes para a difusão da
cultura brasileira e a formação e conservação de
acervos. A iniciativa é do comitê Gestor da Rede
Memorial e da Secretaria de Políticas Culturais do
Ministério da Cultura através do Programa de Apoio à
Digitalização de Acervos Culturais e Históricos no Brasil
Pronac 12 7093 e o patrocínio da Petrobras, com a
integração e participação da BPE na referida rede
nacional de digitalização e preservação de acervos
memoriais.
Campanha de Preservação da BPE – aprovada pelo
Funcultura PE, através do Projeto 387/12, tem como
objeto orientar a população sobre a necessária
preservação do patrimônio editorial da BPE,
promovendo palestras, informativos, cartazes e
instruções presenciais.
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Biblioteca Pública do Estado
Biblioteca Pública do Estado capacita proﬁssionais
Realizados anualmente, encontros visam aperfeiçoar a preservação
do acervo, a troca de experiência entre os proﬁssionais
e a melhoria no atendimento ao público
Manter-se atualizado é um dos principais requisitos
para o sucesso proﬁssional. Na Biblioteca Pública do
Estado (BPE) não é diferente. Anualmente, a gestão
realizada junto aos funcionários diversas capacitações que vão desde o aperfeiçoamento do acervo
ao atendido ao público. As capacitações, além da
troca de experiências entre os proﬁssionais,
agregam valor ao espaço, que cada vez mais investe
em novas obras literárias e equipamentos modernos
para manter e atrair novos públicos.
Na BPE existe, por exemplo, um setor especializado
em restauro de obras bibliográﬁcas. Para atender a
demanda de serviços, a biblioteca, em parceria com
a Secretaria de Educação, através da Gerência de
Políticas Educacionais dos Anos Finais do Ensino
Fundamental (GEPAF), realiza o curso de
Capacitação e Noções Básicas de Conservação e
Preservação em Documentos Impressos, que tem a
ﬁnalidade de formar pessoas para a área

Capacitação de restauração de livros
realizada em 2016

dores de Bibliotecas e instituições interessadas na
temática. A formação foi dividida em três módulos e
contemplou desde a história do papel até a rotina do
dia a dia do laboratório: desinfestação e higienização, pequenos reparos e encadernação.

A última edição agregou reforço de mão de obra ao
setor de conservação e restauro e foi destinada a
bibliotecários, funcionários da biblioteca, Gerências
Regionais de Educação (GREs) da capital, coordena-

Outra capacitação bastante importante foi realizada
em parceria com o Consulado da Alemanha.
Intitulada “Encontro das Nações”, a ação serviu para
divulgação e conhecimento das culturas e obras de
outros países evidenciando nossas coleções. “Esse
tipo de encontro expande o conhecimento dos
funcionários da biblioteca”, destaca Hélio Monteiro,
bibliotecário e coordenador do setor infantil da BPE.
Este ano, também com o intuito de ampliar os
olhares dos funcionários, a Biblioteca Pública
participou do Bibliotecar, que que tem o objetivo
de capacitar os atuantes nas Bibliotecas Públicas
Municipais do Estado. Através de formações
sistemáticas foram trabalhados temas como
mecanismo de gestão e planejamento de biblioteca pública; critérios básicos para composição e
avaliação de acervo; procedimentos necessários
no tratamento técnico do acervo e sua importância na viabilização do acesso à informação; a
importância do uso da tecnologia no espaço de
biblioteca; técnicas básicas de restauração e
preservação de acervo.

Funcionários da BPE participam de formação sobre
noções básicas de conservação e preservação de livros
e documentos impressos
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Biblioteca Pública do Estado
Ações movimentam o quadriênio da
Biblioteca Pública do Estado
Encontros, campanhas solidárias, lançamentos de livros, exposições e
programações especiais para crianças foram algumas das atividades
Nos últimos quatro anos, a Biblioteca Pública do
Estado movimentou bastante as áreas comuns
do espaço. Com uma pauta diversiﬁcada, o
equipamento se destacou por promover ainda
mais o estímulo à leitura, principalmente entre
crianças e jovens. Uma das ações mais comentadas foi a exposição “Bicentenário da Revolução
Pernambucana 1817 - 2017”, que levou ao
público o acesso a mais de 40 obras raras sobre o
período e um mapa interativo para melhor
entendimento do momento histórico.

das bibliotecas das escolas públicas da Mata
Sul, atingidas pelas fortes chuvas de 2017. A
ação conseguiu arrecadar mais de 30 mil
exemplares, superando a expectativa de dez
mil livros.
No setor infantil, a BPE realizou também várias
atividades. O clássico “Alice no País das
Maravilhas”, do inglês Lewis Carroll, completou
150 anos e, para comemorar a data, o espaço
preparou uma programação especial para os
apaixonados pela obra. A psicóloga e contadora
de história Dayse Constantino apresentou
detalhadamente os personagens do livro e as
lições que ele retrata. A ação contou ainda com a
participação do artista plástico Antero Assis,
que ministrou uma oﬁcina de chapéus e cartolas
dos personagens da obra.

A intervenção homenageou o cinquentenário da
obra “Revoluções Pernambucanas”, do artista
plástico Corbiniano Lins, e lançou o Calendário
Histórico Cultural 2017. Foram distribuídos nas
escolas da Rede Estadual cerca de 1,2 mil exemplares para as bibliotecas das escolas estaduais,
divulgando os antecedentes e os principais
acontecimentos da Revolução de 1817.

O objetivo da atividade, segundo a gestora da
BPE, Roberta Alcoforado, é divulgar a literatura
e estimular a leitura em crianças e adultos. “A
nossa intenção é fazer com que as pessoas
conheçam essa história, que produz várias
intertextualidades ao longo da sua existência e
ganhou todo o mundo”, revela.

Ao longo do quadriênio, outras ações também
foram realizadas. A Campanha do Livro
Solidário, uma das mais importantes, foi
realizada em parceria com a Companhia
Editora de Pernambuco (Cepe), com foco na
arrecadação de livros para o reabastecimento

Lançamento da exposição “Bicentenário da Revolução
Pernambucana 1817 – 2017”, no hall principal
do equipamento
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Aconteceu na BPE...
II Jornada de Leitura Inclusiva
Sempre disposta a contribuir na troca de conhecimentos do seu público, a Biblioteca Pública foi
palco de discussões sobre inclusão social e cultural. A II Jornada de Leitura Inclusiva, promovida
pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, através da Rede de Leitura Inclusiva de Pernambuco,
realizou palestras e contações de história com foco nos princípios de políticas inclusivas. “Aqui,
os participantes descobrem as diﬁculdades que um deﬁciente visual ou auditivo apresenta na
hora de se inserir no universo da literatura ”, explica Roberta Alcoforado, gestora da Biblioteca.

Governo alemão em Pernambuco
Em comemoração aos 150 anos de presença diplomática do governo alemão em Pernambuco,
em parceria com o Consulado Geral da República Federal da Alemanha, realizou a exposição
bibliográﬁca Brasil-Alemanha no hall de entrada do equipamento. Foram apresentadas 36 obras
literárias, 12 documentários sobre cultura, meio ambiente, arquitetura e educação, além de
audiolivros e partituras musicais de grandes escritores, estudiosos e compositores de países que
falam a língua alemã. Quem visitou a exposição recebeu um kit composto por um livro que fala
do perﬁl da Alemanha e outros impressos.

II Seminário Biblioteca nas Escolas
A BPE abriu as portas para o II Seminário Bibliotecas nas Escolas, promovido pela Editora
Cubzac, em parceria com o Governo de Pernambuco. A intervenção contou com a oﬁcina
"Construindo um lugar para a leitura", voltada para 24 professores da Rede Estadual de ensino.
O seminário trouxe seis encontros com formações na Academia Pernambucana de Letras
(APL) e seis oﬁcinas na Biblioteca Pública do Estado. Ao todo, participaram 102 docentes de
escolas da Rede.

Exposições temáticas 2015/ 2016/2017/2018
Semana
Nacional da
Consciência
Negra

Juventude
Armorial

Sucarte
Exposição
de aves
metálicas

Um ano
sem Ariano
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BPE reforma ambientes para melhor
acomodação dos usuários
Setores Infantil, de Obras Raras e mezanino
receberam intervenções
No quadriênio 2015 - 2018, a Secretaria de
Educação alocou recursos destinados à manutenção da BPE. Em atual processo de execução está a
reforma do Setor Infanto-Juvenil. O novo espaço
contará com novo mobiliário, atualização de
jogos educativos, ampliação do acervo, ambiente
especíﬁco para leitura, projeto de iluminação e
climatização. Além disso, já houve recuperação
estrutural, reforma do setor de obras raras e
reforma da praça de informação, ambiente que
disponibiliza 40 computadores para acesso ao
público.
Também foram realizadas obras nos 1.572
metros quadrados do mezanino, com serviços de
recuperação estrutural, demolição e assentamento de piso porcelanato, substituição e instalação
de novo guarda-corpo em aço inox e vidro temperado, impermeabilização a base de mantas
contínuas (inclusive nas jardineiras), reposição
dos brises-soleils, reposição de vidro daniﬁcados e
iluminação. A Praça da Informação recebeu um
novo layout e adequação de espaço para dinami-

Rampa principal de acesso após as obras de
revitalização realizadas em 2016

zação de cursos online, além da criação de um
ambiente para a realização de cursos.
Outros serviços foram também realizados no
período como a recuperação da coberta, pintura,
gradil e reforma do setor de Obras Raras.

Praça da Informação ganhou novos computadores,
facilitando o acesso à internet e ampliando o número
de usuários atendidos
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Conservatório Pernambucano de Música
Música para comemorar
Shows, recitais, concertos e lançamentos de editoriais
marcam a comemoração dos 85 anos do CPM em 2015
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM)
vem realizando inúmeras ações na cena musical de
Pernambuco. Um marco importante nos últimos
quatro anos foi a grande celebração dos 85 anos da
escola de música, em 2015. Foram quatro meses de
extensa programação, repleta de shows, recitais,
concertos e lançamentos de editoriais.

mento da coleção em três volumes das partituras
da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco,
que completara 45 anos. Sérgio Barza presenteou
os amantes do Movimento Armorial com uma
verdadeira relíquia: a "Orquestra Armorial de
Câmara de Pernambuco, 45 Anos: Partituras
Editadas". As obras selecionadas no livro foram
gravadas e interpretadas nos anos 70.

Para abrir a programação, em agosto, o Palácio do
Campo das Princesas recebeu o Grupo Quarteto
Vicente Fittipaldi. No mesmo período, o Teatro
Santa Isabel foi palco para o Grupo SaGRAMA, que
fez sua apresentação com os convidados Silvério
Pessoa, Maciel Melo, Maestro Spok e a companhia
de dança Perna de Palco; e para a Orquestra
Retratos do Nordeste e Antônio Carlos Nóbrega.

As comemorações dos 85 anos do CPM foram
ﬁnalizadas em dezembro com cantatas natalinas
apresentadas nas sacadas do Palácio do Governo,
nas escadarias do Teatro Santa Isabel e nas escadarias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
“Nas diversas programações de concertos, recitais,
seminários, além de eventos especiais, buscamos
oferecer referenciais de uma música mais elaborada para o público e para os estudantes. Um exemplo disso foi nossa programação dos 85 anos, em
2015. Esse também foi o ano que comemorou os
45 anos do Movimento Armorial, e o Conservatório teve papel importante a partir da criação
do seu carro-chefe, a Orquestra Armorial de
Câmara. É uma história bem contada em dois
projetos literários lançados pelo Conservatório em
parceria com a CEPE”, declara Rose Hazin, Gerente
do Conservatório Pernambucano de Música.

Fez parte da programação dos 85 anos lançamentos editoriais. O Livro Clóvis Pereira – No Reino da
Pedra, de Carlos Eduardo Amaral, foi apresentado
ao público na Igreja da Madre de Deus, junto com
um concerto comemorativo de 45 anos do
Movimento Armorial. A obra "Conservatório
Pernambucano de Música, 85 anos: uma apreciação", de autoria do professor Sérgio Nilsen Barz, foi
lançada durante as festividades.
O aniversário do CPM contou ainda com o lança-

Apresentações
especiais
emocionaram
o público
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Música no Palácio: trinta e oito apresentações
e mais de seis mil espectadores
Grandes nomes da música popular e erudita passaram pelo projeto,
promovido no Palácio do Campo das Princesas
Criado em agosto de 2015 como parte das
comemorações dos 85 anos do Conservatório
Pernambucano de Música (CPM), o Projeto
Música no Palácio acontece um domingo por
mês e já reuniu cerca de seis mil pessoas no hall
de entrada do Palácio do Campo das Princesas
em 38 apresentações realizadas. A iniciativa
recebe grandes nomes da música, de estilos
populares e eruditos, e promove para a plateia
uma visitação ao Palácio após a apresentação.

Para homenagear as mães, em 2016, o Música no
Palácio trouxe sentimentos como afeto, carinho
e amor e emocionou a plateia com um concerto
na voz do tenor Dilvan Ferreira acompanhado
pelo tecladista Maurício Cézar e por Júlio Cézar,
no acordeom.
O choro, o xote o forró e o frevo não podiam
faltar nesses quatro anos de Música no Palácio.
Uma das atrações foi o músico João Paulo
Labertim, que encantou a plateia cantando
clássicos do seu primeiro CD solo, intitulado
“Toca Pernambuco”.

Ainda no início do projeto o Grupo Allegretto fez
apresentações de músicas dos séculos XIII ao
XVII com instrumentos antigos usados entre os
períodos medieval, renascentista e barroco,
apresentou repertório composto por canções de
autores como Bataille, Gastoldi e Arbeau. Ao ﬁnal
de cada música, os integrantes do grupo
explicavam a história do que acabara de ser
apresentado.

Uma das atrações mais marcantes do projeto foi
o Coro Infantil do Conservatório Pernambucano
de Música com o espetáculo, “Os Saltimbancos”
de Chico Buarque de Holanda, sob a regência da
maestrina Célia Oliveira, professora da escola de
música. Com idades entre oito e treze anos, as
crianças que formam o coral infantil são
estudantes do curso de iniciação musical do CPM
e participam frequentemente de apresentações
e audições.
“Passados mais de três anos do início do Projeto,
podemos aﬁrmar com segurança que ele já faz
parte do calendário de eventos da cidade. A
população ganhou um novo espaço musical,
onde é possível apreciar a boa música. Ficamos
muito felizes ao proporcionar para o público que
nos prestigia música de qualidade nos mais
diversos estilos, seja erudita ou popular. E o que é
melhor: música feita por pernambucanos. A
plateia sempre atenta, formada por pessoas de
todas as idades e diferentes classes sociais, numa
grande confraternização, é um espetáculo à
parte. Bonito perceber que os ciclistas param
curiosos, a ﬁm de apreciar a música que ecoa
para fora dos muros daquele monumento tão
importante e histórico”, declara a gerente do
CPM, Roseane Hazin.

Lotando o salão principal do Palácio do Campo das
Princesas, sede do Governo do Estado, o Música no
Palácio se consolida como um dos mais importantes
eventos do CPM
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Quartas Musicais: a música erudita levada à população
Nos últimos quatro anos foram realizadas aproximadamente 50 edições;
em ocasião especial, projeto chegou a reunir mais de 80 músicos
no palco do Teatro Santa Isabel
O Projeto Quartas Musicais do Conservatório
Pernambucano de Música (CPM) foi criado na
década de 1980 e se consagrou como o mais
tradicional espaço para música erudita em
Pernambuco. As apresentações acontecem no
Auditório/Estúdio Cussy de Almeida, é gratuito e
aberto ao público em geral. É tradicionalmente o
espaço mais importante para a divulgação da
música de câmara no Estado.

no Recife, que reuniu cerca de 500 pessoas na
plateia. A apresentação contou com o show
Musicais, realizado pela Orquestra de Câmara de
Pernambuco, Coro de Câmara do CPM e o Grupo
Vocal Liberi Cia, que executaram uma seleção de
canções conhecidas através de musicais que
foram sucesso de público e crítica. No repertório,
temas da Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela
Adormecida, Frozen, O Mágico de Oz, Fantasma
da Ópera e O Rei Leão.

Já passaram pelo palco célebres artistas de todo o
mundo, como o violoncelista Eugene Alves; a
pianista Elyanna Caldas; o pianista, arranjador,
compositor e multi-instrumentista André
Mehmari; o grupo SaGRAMA; a Orquestra de
Câmara de Pernambuco; o músico Marcelo Caldi;
a pianista Grace Smith-Alves; a soprano Marly
Montoni, o barítono Leonardo Neiva; o pianista
Rafael Andrade, dentre outros. Nos últimos
quatro anos foram realizadas aproximadamente
50 edições com um público médio de 150
pessoas por espetáculo.

Ciel Santos, do Vocal Liberi Cia, contou sobre a
felicidade em participar do concerto e a escolha
do repertório. “As músicas escolhidas para
compor o espetáculo estão na memória afetiva
de muitos da plateia. É lindo ver as pessoas se
emocionando, mas é preciso concentração para
não deixar a emoção nos levar também”,
completou.
“Eu não costumo vir ao teatro, mas desta vez
decidi vir por conhecer boa parte do repertório.
Trouxe minha ﬁlha, pois queria apresentar um
pouco do que eu via na infância. Estou amando,
acredito que ela também”, contou Priscila Maria.

Em 2018, o CPM realizou uma edição especial do
projeto Quartas Musicais no Teatro Santa Isabel,

Edição especial do projeto apresenta o espetáculo
Musicais, em setembro de 2018
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Festival de Música na Escolas reuniu
cerca de 80 unidades de ensino no último quadriênio
Composição de uma música inédita é o principal desaﬁo dos estudantes
O Centro de Integração Empresa Escola
(COEP), em parceria com a Secretaria de
Educação do Estado (SEE) e a Secretaria de
Turismo, Esportes e Lazer, através da Empresa
de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), vem
realizando ao longo dos anos o Festival de
Música na Escola. A ação envolve estudantes da
Rede Estadual de Educação.

inédita, que também pode ser uma paródia,
com duração de até cinco minutos e que tenha
relação com o tema proposto. Nos últimos
anos, foram trabalhados temas como “Qualidade de vida e respeito ao Meio Ambiente”; “Todo
mundo trabalhando pelo desenvolvimento”;
“Desenvolvimento Sustentável” e “Vida na
Água”.

O festival mobiliza, por meio da música, os
jovens dos ensinos fundamental e médio da
rede pública e proporciona a elevação da
cidadania e inclusão social, além de integração,
crescimento, trabalho em equipe e revelação de
valores artísticos. O principal desaﬁo dos
estudantes é a composição de uma música

Quem sempre participa do Festival são os
estudantes das escolas jurisdicionadas à
G e rê n c i a Re g i o n a l d e Ed u c aç ão (G R E )
Metropolitana Norte. Para o gestor Glaydson
Alves, o Festival é uma grande vitrine para
exposição dos talentos das escolas. “Não são
talentos apenas de natureza técnicas, como

Festival é porta de entrada para os novos talentos
da música pernambucana

56

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Projetos Especiais

A Banda Nação Porto Mix, da Escola Técnica Estadual Porto Digital,
comemorando o bicampeonato, conquistado em 2017

nossos destaques em robótica e nas olimpíadas de História, Física e Matemática. O evento
permite que os talentos artísticos mostrem
tudo o que sabem. Pernambuco possui uma
veia cultural forte, e o Festival permite que a
gente veja os jovens darem força a ela”, ressalta.

da música, depois criamos a melodia, colocamos os arranjos e por aí vai. Então, ter este
reconhecimento em virtude de todo esse
trabalho em conjunto nos deixa ainda mais
orgulhosos e felizes”, diz a professora de
artes da ETE, Sônia Torres.
No quadriênio 2015 - 2018, cerca de 80 escolas participaram, com suas respectivas bandas, do festival. No palco vários estilos foram
apresentados, passando pelo rock, pop,
gospel e reggae, demonstrando originalidade
e criatividade nas letras e melodias. Um dos
momentos mais marcantes das últimas edições foi a homenagem ao professor Eli Jonas de
Paula Machado e ao Maestro Clóvis Pereira
Barbosa, pioneiros na área. Juntos, eles estiveram presente em todas as edições do Festival
de Música na Escola.

A B a n d a Po r t o M i x , d a E s co l a Té c n i c a
Estadual Porto Digital – à época EREM Porto
Digital -, saiu vitoriosa da última edição do
evento, conquistando o seu bicampeonato.
“Nosso projeto sempre se renova. Entra e sai
gente, criamos músicas, trocamos arranjos.
Esta é a nossa quinta participação neste
festival e sempre nos empenhamos em
produzir o que o tema realmente pede. Há
sempre um trabalho coletivo com todos os
integrantes, cada um trabalha uma estrofe
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Mais de 200 bandas disputam a
Copa de Bandas e Fanfarras por ano em Pernambuco
Na Copa de Bandas e Fanfarras Nordeste-Norte,
Pernambuco é o Estado com mais títulos
O Ginásio de Esportes da Secretaria de Educação
do Estado (SEE), localizado no bairro da Várzea,
sedia, há dez anos, a Copa Pernambucana de
Bandas e Fanfarras. Nos últimos quatro anos
participaram das competições mais de 200
agremiações por edição, bandas oriundas de
todas as regiões do Estado. Na Copa de Bandas e
Fanfarras Nordeste-Norte, por sua vez,
Pernambuco é o estado com mais títulos nas
diversas categorias, sendo líder no quesito
troféus no último quadriênio.

As apresentações são marcadas por ﬁgurinos e
grandes cenários. Bianka Kelly, de 18 anos, é
estudante da Escola Polivalente de Abreu e Lima
e se apresentou mesmo grávida de oito meses.
“Minha família ﬁcou apreensiva quando bati o pé
dizendo que iria continuar me apresentando com
a banda após descobrir a gestação, mas é isso que
eu gosto de fazer. Gravidez não é doença e eu me
sinto muito bem dançando”, aﬁrmou a jovem,
que deixou o público de boca aberta pela sua
desenvoltura na quadra.

Na copa são disputadas as categorias Fanfarra
Simples; Banda de Percussão; Musical Juvenil;
Musical Master; Marcial Mirim; Marcial Infantil;
Marcial Infanto-juvenil; Marcial Juvenil; Fanfarra
Show; Marcial Show e Marcial Master. Cada
corporação tem, em média, 15 minutos para
fazer sua apresentação. Todas são julgadas
levando em consideração aspectos como harmonia, melodia, aﬁnação, ritmo, regência e pontualidade.

Em 2018, o bairro do Recife recebeu a 25º
Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Ao
todo, 57 corporações musicais de 16 estados
brasileiros desﬁlaram pela Avenida Rio Branco e
pela quadra da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Sizenando Silveira em busca do
título de campeãs nacionais. Foram disputadas
17 categorias durante os dois dias, como bandas
de percussão infantil, juvenil e sênior; fanfarras
simples e marciais; bandas musicais de marcha;

Banda apresenta o resultado de meses de ensaio na Copa de Bandas e Fanfarras,
na quadra da Secretaria de Educação
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bandas show; e bandas de percussão com instrumentos melódicos.

nar com os colegas de escola de forma bem mais
ativa, além de estar integrado com as ações que
a unidade de ensino realiza. Sem falar que é bem
comum encontrar esses jovens em bandas
militares, bandas musicais e até mesmo em
carreira como músico, posteriormente”, comentou Waldenilson Costa, coordenador de Ações
Culturais da Secretaria de educação de
Pernambuco.

A Banda Marcial da Secretaria de Educação na
categoria infanto-juvenil é bicampeã nacional e
tentava o terceiro título nesta edição. O grupo é
composto por 85 integrantes de diferentes
escolas da Rede de Pernambuco. Flávio Rodrigo,
ex-estudante da Rede Estadual de Pernambuco e
atual maestro da Banda, explicou o que move uma
competição de música. "É o amor ao que a gente
faz, é essa vontade de querer trocar experiências,
de se abrir para o mundo. A gente vem de uma
realidade muito difícil, e é aqui que a gente se
enxerga em outro mundo. O primeiro lugar é
almejado por todos, claro, mas nada supera a
vontade de participar, de tocar o que a gente
ensaia o ano inteiro. É um evento que ﬁca marcado
na vida da gente para sempre", acrescentou.

Pernambuco é o estado com mais títulos na
Copa de Bandas e Fanfarras Nordeste Norte, em
diversas categorias, sendo líder no quesito
troféus nos últimos quatro anos, levantando
sete ao todo. Em 2018, a XI Copa NordesteNorte foi disputada no município de Altinho, no
Agreste. Participaram 36 corporações da rede
estadual de ensino. A Secretaria de Educação,
além de disponibilizar o transporte das agremiações, também investiu no reforço dos instrumentos e fardamentos de cada corporação da
rede estadual.

“O estudante que participa da banda tem o
rendimento escolar melhorado, passa a se relacio-

“

A realização deste evento é uma grande oportunidade
para desenvolver ainda mais esse trabalho nas escolas espalhadas
por todo Estado. Oferece oportunidade para esses jovens
desenvolverem seu potencial também na área musical.
As bandas já são tradição no nosso Estado e no Brasil.
Por isso, é preciso incentivar cada vez mais nossos jovens
Fred Amancio

“

Dia Nacional de Bandas e Fanfarras
No dia 27 de março é comemorado o Dia Nacional das Bandas e Fanfarras. Instituída pelo
Congresso Federal em 2013, a data é uma referência ao primeiro registro de lei no Brasil que
consolida as bandas marciais aos regimentos de infantaria de artilharia do Rio de Janeiro. A
Secretaria de Educação do Estado lembrou a data com um desﬁle das Bandas Marciais das Escolas
Ginásio Pernambucano, Rotary do Alto do Pascoal, ambas de Recife, Deputado Oscar Carneiro,
de Camaragibe, e a Banda Musical da Escola Santa Ana, de Olinda, pela avenida Afonso Olindense,
no bairro da Várzea.
Outras ações foram realizadas para celebrar a data em todo Estado, onde 450 bandas se
apresentaram em municípios como Timbaúba, Afogados da Ingazeira e Petrolina.
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Pernambucoders estimula o interesse
dos estudantes por programação
Com aulas dinâmicas e práticas, clubes têm fomentado
a curiosidade pela computação
O Pernambucoders é um projeto que teve início
em 2016 com o objetivo de incentivar o interesse
dos estudantes por programação através de
clubes instalados nas unidades de ensino participantes. Fruto de uma parceria entre a Secretaria
de Educação de Pernambuco, Porto Digital e o
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do
Recife (CESAR), a iniciativa já contemplou mais
de 1,5 mil jovens do Ensino Médio de nove
escolas da Região Metropolitana do Recife.

Angélica Felinto é monitora do Programa na
Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, em
Camaragibe, e incentiva nos estudantes o desejo
pela tecnologia. “Para eles é algo muito novo.
Alguns já chegam aqui com um conhecimento
prévio em programação, mas, no geral, eu
apresento esse mundo de possibilidades”,
contou. “Pernambucoders não é só um curso, ele
traz a programação como um desaﬁo para os
estudantes, principalmente para as meninas, já
que o mercado é composto em sua maioria por
homens”, comentou.

No clube, os estudantes conhecem mais sobre o
mundo da computação e aprendem a programar
utilizando ferramentas como Scratch 2 e App
Inventor 2, que permitem a criação de aplicativos
e jogos simples para plataforma PC. Além dos
programas, os monitores utilizam dinâmicas
interdisciplinares para que os estudantes consigam aplicar as noções e teorias das disciplinas em
seus projetos digitais.

Em 2018, os programadores participaram da
Olímpiada de Projetos do Pernambucoders
(Premiacoders), realizado no auditório do Cais
do Sertão como parte do Festival REC'n'Play. A
premiação foi dividida em três categorias:
Cidadania e Comunidade Escolar, Educação e
Cultura, e Saúde. Os estudantes foram estimula-

Clubes estimulam o interesse por programação

60

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Projetos Especiais
dos a desenvolver projetos que ajudassem na
solução de problemas reais da comunidade. Nove
projetos foram ﬁnalistas e cada um teve cinco
minutos para realizar a defesa. Os trabalhos
foram avaliados por jurados representantes do
Porto Digital, CESAR, UFRPE, Softex e Secretaria
de Educação do Estado.
Na categoria Educação e Cultura, o vencedor foi
o projeto “Brincando de Matemática”, um jogo
simples para crianças de 8 a 13 anos entenderem
com mais facilidade a disciplina. “O projeto tem
como objetivo ajudar as crianças. Então, poder
utilizar a programação para colaborar com a
compreensão de outras matérias me deixa muito
feliz. Muitos projetos bons passaram por aqui
hoje e ter levado o prêmio me deixa muito
lisonjeada. Espero que meu jogo possa ser
utilizado pelas escolas e ajudem as crianças”, fala
Maria Letícia, 16 anos, estudante da EREM de
Paulista.

Pernambucoders foi criado com o objetivo de
estimular o interesse por programação e já atraiu
mais de 1,5 mil jovens

Conheça as escolas estaduais
contempladas no Pernambucoders
Município

Escola

Camaragibe

Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho

Recife

Escola Estadual Eneida Rabelo

Recife

Escola Estadual Cônego Rochael de Medeiros

Paulista

Escola de Referência em Ensino Médiode Paulista

Olinda

Escola de Referência em Ensino Médio Guedes Alcoforado,

Jaboatão dos Guararapes

Escola de Referência em Ensino Médio Saturnino de Brito

Recife

Escola Técnica Estadual Porto Digital

Olinda

Escola de Referência em Ensino Médio Floriano Peixoto

Jaboatão dos Guararapes

Escola de Referência em Ensino Médio Augusto Severo
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Estudantes da Rede Estadual
no combate ao mosquito da dengue
Jovens emprestam conhecimentos adquiridos nas salas de aula para
desenvolver projetos contra a endemia e ajudar a comunidade
A dengue é uma doença endêmica no Estado de
Pernambuco e uma questão de saúde pública
em todo o País. Pensando nisso, uma série de
projetos nas escolas da Rede Estadual se dedicam a combater o mosquito transmissor, o
Aedes aegypti, responsável também pela zika,
febre amarela e chikungunya. As ações dos
estudantes vão desde campanhas de conscientização até o desenvolvimento de larvicidas e
aplicativos contra o inseto.

espécies no controle do Aedes Aegypti. O
projeto “Larvicida natural: um Produto da
Caatinga”, recebeu o primeiro lugar na categoria internacional Ciências Biológicas.
A pesquisa foi realizada pelos estudantes Caio
Alberes e Larissa Marques. Durante os estudos,
eles descobriram que o pereiro, a favela, a
jurema branca e a jurema preta são as plantas
que mais possuem potencial larvicida. “A ideia é
atingir o mosquito a partir de sua larva. Então,
nosso propósito é criar um produto com o que
temos na nossa região, com nossas plantas. O
próximo passo da nossa pesquisa é desenvolver
o larvicida”, revela Caio.

Estudantes da EREM Comendador Manoel
Caetano de Brito, localizada em Poção, no
agreste do Estado, receberam um prêmio
internacional na FECITEC Girasoles 2018, feira
de ciências e tecnologia realizada no Paraguai.
Com base em estudos de plantas da Caatinga,
os jovens ﬁzeram pesquisas em laboratório para
apontar o potencial larvicida de algumas

Os estudantes da Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Desembargador Renato
Fonseca, em Olinda, criaram o aplicativo “Caça

App Caça ao Aedes em Jardim Brasil foi vencedor do Ciência
Jovem e apresentado em feira internacional de ciências no Paraguai
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do neste aplicativo, ajudando a comunidade de
Olinda e erradicando os focos de dengue. Foram
seis meses estudando espanhol para apresentar
este aplicativo no Paraguai”, comenta.
Desde 2015 a Secretaria Estadual de Educação
intensiﬁcou as ações pedagógicas nas escolas
da rede sobre o Aedes Aegypti, o que acarretou
no aumento da abordagem do assunto nos
Trabalhos de Conclusão do Fundamental, por
exemplo. O órgão também promoveu, junto à
Secretaria de Saúde, o concurso cultural “Nossa
escola contra o Aedes”, incentivando a criação
de ações de mobilização de combate ao mosquito pelos estudantes.

Jeovani Cipriano apresenta o aplicativo contra
a dengue ao governador do Estado, Paulo Câmara

ao Aedes em Jardim Brasil” com o objetivo de
diminuir os focos do mosquito. O app foi vencedor de uma edição do Ciência Jovem e participou do Teccien Schoenstat, Feira Internacional
de Ciências do Paraguai, em Assunção, na qual
ganhou o primeiro lugar.
O aplicativo serve como ponto de denúncia
para a comunidade, que relata locais de possíveis focos e contém informações sobre sintomas das doenças causadas pelo agente transmissor, além de dar dicas de prevenção.Todos
os casos denunciados no aplicativo são supervisionados pelos estudantes e, sempre que
possível, solucionados com mutirões de limpeza realizados por eles. As informações obtidas
pelos estudantes são encaminhadas para a
Secretaria de Saúde do município.
Jeovani Cipriano, 18 anos, é o idealizador do
projeto e ﬁcou bastante emocionado com o
resultado. “Tudo que a gente faz com amor é
recompensado. Passamos três anos trabalhan-

Estudantes da EREM Comendador Manoel Caetano
de Brito identiﬁcam potencial larvicida contra a
dengue em espécies de plantas da Caatinga
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De olho em alimentação saudável,
estudantes apostam em hortas nas escolas
Estruturas são feitas de material reciclável e colheita é utilizada para
incrementar merenda e até para ﬁns ﬁtoterápicos; conheça alguns projetos
A ﬁm de garantir um incremento para a merenda
e estimular uma alimentação saudável de maneira sustentável, diversas escolas da Rede Estadual
apostam na construção de hortas orgânicas. O
processo conta com a participação dos jovens e a
orientação de professores, que utilizam materiais simples do dia a dia, como garrafas pet e canos
de PVC, na produção do projeto.

No bairro de Ibura de Baixo, Zona Sul do Recife, a
horta da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Apolonio Sales, impactou a vida não só
dos estudantes, como também dos moradores
do entorno. Lá, os jovens cultivam diversas
árvores frutíferas e hortaliças, além de possuírem viveiros de tilápias com mais de 1,5 mil
peixes.

A Secretaria de Educação integra o programa do
Governo do Estado Horta Para Todos, iniciativa
que tem como objetivo fomentar entre as
instituições do Governo do Estado a importância
e a consciência do consumo e cultivo de alimentos saudáveis. Através do programa, servidores
do órgão participam de cursos de implantação e
a p e r fe i çoa m e n to d e h o r t a s o rg â n i c a s .
Atualmente o projeto contabiliza hortas em 171
escolas de todas as regiões de Pernambuco, além
de outras em fase de instalação.

A comunidade escolar, com apoio de moradores,
cultiva coentro, alface, milho, feijão, mamão,
amendoim, cebolinho, cebola, jerimum, tomate,
inhame, cenoura, beterraba, entre outros frutos.
Parte do que é colhido é utilizado na merenda
dos estudantes, e outra parte é distribuída entre
suas famílias e moradores do entorno. O restante
das frutas e legumes são utilizadas na refeição
dos dois porquinhos adotados pela escola.
“Agora nós comemos mais salada no dia a dia, os

Na EREM Apolonio Sales, estudantes cultivam
árvores frutíferas e cuidam de viveiro de tilápias
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alunos respeitam mais os alimentos que estão
vindo para a mesa, têm mais higiene, melhoraram a convivência entre eles e estão estudando
bem mais empolgados”, contou Ademilson
Bispo, professor de Biologia orientador do
projeto. “O maior aprendizado que temos aqui é
sobre a sustentabilidade. Ver este trabalho ser
replicado nas casas dos estudantes e ajudando
famílias é maravilhoso. Alguns vizinhos da escola
participam ativamente, trazendo sementes,
limpando o terreno, estudando com os adolescentes sobre as plantas”, acrescenta.
Alunos da Erem Jonas Taurino experimentam
alimentos cultivados por eles

A estudante Maria Carolina Ribeiro é uma das
multiplicadoras do projeto. Em sua casa, ajuda a
mãe na hortinha que cultivam no quintal. “Agora
nós temos tomate e pimentão à vontade em
casa. A minha mãe tinha a experiência que
adquiriu com a família, que também tinha esse
lado agricultor, e eu tenho a experiência cientíﬁca que adquiri com o professor. Aliamos as duas
coisas e conseguimos fazer com que as plantas
dessem frutos”, comentou.

dantes que se queixam de problemas simples,
como dores de cabeça e náusea. Para tanto,
plantaram mudas de arruda, babosa, hortelã e
capim santo.
Além de garantir o bem-estar e melhorar a
alimentação dos estudantes, o trabalho realizado na horta proporciona a ampliação do gosto
pela natureza e um maior relacionamento dos
meninos com as plantas ﬁtoterápicas. Toda a
escola se envolve no projeto, mas um grupo de
cinco estudantes monitores auxiliam semanalmente na manutenção da horta. A irrigação, por
exemplo, é feita através de um projeto desenvolvido pelos estudantes que reaproveita a água
descartada do bebedouro e direciona para os
canteiros.

A horta do pátio da Escola Técnica Estadual
Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, em
Arcoverde, tem uma particularidade: além de
alimentos para incrementar a merenda dos
estudantes, o projeto busca manter ativa uma
farmácia ﬁtoterápica com o cultivo de plantas
medicinais. A ideia surgiu para auxiliar os estu-

A Escola Estadual Cônego Jonas Taurino, em
Olinda, Região Metropolitana do Recife, também
é uma das unidades que abraçaram a própria
horta. Após receber uma equipe de nutricionistas da GRE Metro Norte para um debate sobre
alimentação saudável e conhecer o projeto Horta
e m To d o C a n t o , r e a l i z a d o a t r av é s d a
Superintendência de Alimentação Escolar de
Pernambuco (SUPAE), os estudantes reuniram
garrafas pet, vasos sanitários sem utilização,
baldes e cano PVC para criação da estrutura.
Desta forma, puderam colocar em prática o que
aprenderam nas aulas teóricas de biologia a na
prática com a equipe de nutrição, como a importância do plantio da horta para a merenda,
escolha e cultivos das sementes e a colheita.

Com material reciclável e o apoio de nutricionistas,
a Escola Estadual Cônego Jonas Taurino, construiu
sua horta orgânica

65

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Projetos Especiais
Projeto Semear: incentivo ao protagonismo juvenil
Ação reúne estudantes em debates de temáticas caras aos seus
projetos de vida para posterior multiplicação nas unidades de ensino
A Secretaria de Educação do Estado realiza, por
meio da Secretaria Executiva de Educação
Proﬁssional, desde 2016, o Projeto Semear. A
ação tem como objetivo promover a vivência em
protagonismo juvenil, contribuindo signiﬁcativamente com a formação do estudante como
jovem autônomo, solidário, competente e
produtivo. A iniciativa contabiliza mais de 120
encontros e já mobilizou 345 escolas, beneﬁciando cerca de dois mil estudantes em todas as
Gerências Regionais de Educação.

estudantes do 1º ano para participar das atividades, e, posteriormente, eles se tornam multiplicadores de todo o conteúdo trabalhado no
projeto, fortalecendo sua autonomia e seu
projeto de vida.
Em uma das ocasiões, cerca de 250 estudantes
da Zona Sul do Recife participaram do Projeto
Semear na Escola Técnica Estadual (ETE) Cícero
Dias, localizada em Boa Viagem. Eles representaram 46 escolas ligadas à Gerência Regional de
Educação (GRE) Recife Sul. O dia foi de muitas
oﬁcinas, palestras, apresentações culturais e
depoimentos emocionantes.

Nos encontros os jovens discutem, através de
debates e oﬁcinas, temas como Identidade;
I n te g r aç ão e C o m u n i c aç ão ; C i d ad a n i a ;
Sexualidade, Projeto de Vida; e Protagonismo e
Liderança. Os assuntos são abordados em
encontros mensais com oﬁcinas elaboradas por
estudantes protagonistas do 2º ano de Escolas
de Referência em Ensino Médio (EREMs) integrais e semi-integrais e com Escolas Técnicas
Estaduais (ETEs). As escolas indicam cinco

Todo o evento foi elaborado pelos adolescentes
em torno da temática 'O futuro pertence àqueles
que acreditam nos seus sonhos'. “Estávamos
numa expectativa muito grande desde que fomos
informados sobre o Projeto Semear. Chegando
aqui, recebi muitas ideias de como ser mais ativa
na minha vida, como ajudar nas atividades da

Identidade, cidadania, sexualidade, projeto de vida
e protagonismo são alguns dos temas abordados em
debates e oﬁcinas do Projeto Semear
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Cerca de 250 estudantes participam do Projeto
Semear na ETE Cícero Dias. Iniciativa já atendeu
a cerca de dois mil jovens

minha escola, e de como crescer como ser humano. Abracei toda a ideia, aprendi que posso ser
alguém melhor em todos os aspectos e que posso
praticar tudo isso na sociedade. Agora, vou levar
tudo que aprendi para o restante do meu colégio”,
disse a estudante Maysa Kelly de Holanda, 14
anos, da EREM Senador Paulo Pessoa Guerra.

Para Maria Medeiros, secretária executiva de
Educação Proﬁssional, o projeto Semear tem o
objetivo de revisitar a ﬁlosoﬁa da Educação
Interdimensional como fundamentação teórico-metodológica da Política da Educação
Integral, visando a utilização de ações gerenciais e pedagógicas que fomentem o protagonismo juvenil e conduzam o educando a pensar,
decidir e assumir responsabilidades.

No Ginásio Pernambuco (unidade da Cruz
Cabugá), a vivência do Projeto Semear envolveu
175 estudantes dos 2º anos do Ensino Médio de
24 Escolas de Referência e Técnicas jurisdicionadas à GRE Recife Norte. A iniciativa debateu na
ocasião a questão da 'Identidade'. “O evento é
uma oportunidade de fortalecer o protagonismo
juvenil, premissa da Educação Integral. Os estudantes ﬁcaram responsáveis pelo planejamento
de tudo: oﬁcinas, palestras e apresentações
culturais. A ideia é que isto seja trabalhado ao
longo do ano para que os estudantes multipliquem para os colegas”, diz Neuza Pontes, gestora
da GRE.

"Em Pernambuco, a ampliação da jornada
escolar é entendida como estratégia para
materializar uma proposta de Educação Integral
que tem como uma de suas premissas o
Protagonismo Juvenil. Nesse sentido, o Projeto
Semear tem contribuído para que, do Cais ao
Sertão do Estado, os nossos estudantes desenvolvam seu protagonismo por meio de um
conjunto de práticas e vivências que os colocam
à frente da ação educativa. Estamos semeando
sonhos e dando oportunidade para que os
jovens da Rede Estadual de Ensino construam os
seus projetos de vida".
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Concurso cultural sobre a Revolução de 1817
movimenta a Rede
A Secretaria de Educação do Estado recebeu mais de 600 trabalhos
Em março de 2017, a Secretaria de Educação do
Estado (SEE) lançou o concurso cultural “Revolução de 1817: Pernambuco na luta pelos ideais
republicanos”, voltado para estudantes da Rede
Estadual com o objetivo de estimular a reﬂexão
sobre o movimento revolucionário de 1817. Ao
todo, foram inscritas 62 escolas do Ensino
Fundamental e Médio nas categorias redação e
vídeo.

Emanuel da Silva Santos, estudante da Escola de
Referência Arnaldo Assunção, localizada no
município de Caruaru, venceu em primeiro lugar
na categoria Redação para estudantes do Ensino
Médio. O texto leva o título “Aprendendo com o
passado” e faz uma leitura dos ideais advindos da
Revolução, abordando a semelhança dos problemas do passado e do presente da história brasileira. “Estudei o movimento, pesquisei bastante e
identiﬁquei pontos como a pobreza e desigualdade. Acho importante que a sociedade leia mais
sobre a História do Brasil e participe mais ativamente dela”, contou.

A cerimônia de premiação aconteceu no Palácio
do Campo das Princesas, no Recife, com a
presença do governador do Estado, Paulo
Câmara, e do secretário de Educação, Fred
Amancio. A atividade movimentou a Rede
Estadual e contou com a participação de 14
Gerências Regionais de Educação (GRE) e 642
inscrições, sendo 24 vídeos e 618 redações.

Fred Amancio, secretário de Educação do Estado,
parabenizou estudantes e professores que participaram do concurso e trabalharam na realização
dos projetos. “O concurso foi importante não
somente pela possibilidade de premiar os nossos
talentos, mas pelo projeto como um todo. Esse
trabalho aproximou os estudantes dessa data
histórica e de todo seu signiﬁcado e introduziu o
tema nos debates do dia a dia das escolas”, comentou.

Doze projetos foram selecionados em uma única
etapa pela Comissão de Seleção Estadual, mas
apenas os primeiros, segundos e terceiros lugares
de cada categoria (redação e vídeo) foram
premiados com tablets, smartphones e kits
literários, respectivamente.

Emanuel da Silva Santos, da Erem Arnaldo Assunção,
recebe do governador Paulo Câmara prêmio pela
redação "Aprendendo com o Passado"
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AÇÕES DO BICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 1817 – Além do concurso cultural, a SEE
realizou outras ações em comemoração ao bicentenário da Revolução de 1817. Um circuito de
palestras sobre a temática foi realizado nas escolas da rede e o movimento foi trabalhado de forma
intensa durante todo o ano letivo. Na Biblioteca Pública do Estado (BPE), uma exposição
bibliográﬁca foi realizada para os visitantes do local, que contou com 43 documentos sobre o tema
e homenageou também o artista plástico Corbiniano Lins através de murais pintados em azulejos
que reproduzem o movimento revolucionário.

Redação Ensino Fundamental
GRE

Município

Escola

Estudante

Título

Professor
Orientador

Ano
Escolar

1°lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

Escola
Irmã Sônia

Larissa Monteiro
Soares da silva

A Revolução
Pernambucana

Luiz Antônio
Barros do
Nascimento

8º

2° lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

Escola
Irmã Sônia

Clara Milenna
Araújo

Revolução
Pernambucana
na Atualidade?

Luiz Antônio
Barros do
Nascimento

8º

Caruaru

Escola
Irmã Sônia

Maria Clara de
Souza Anconetani

Revolução
pernambucana
de 1817:
O Passado
Contemporâneo

Luiz Antônio
Barros do
Nascimento

8º

3° lugar
Agreste
Centro Norte

Redação Ensino Médio
GRE

Município

Escola

Estudante

Titulo

Professor
Orientador

Ano
Escolar

1°lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

EREM
Arnaldo Assunção

Emanuel da
Silva Santos

Aprendendo
com o Passado

Antônio Marcos
Nascimento
Ferreira

3º

2° lugar
Metro Norte

Itapissuma

EREM
Professora Eurídice
Cadaval Gomes

Sarah Weida
Sena Ferreira

Pernambuco
Liberto! Liberto?

Maria da
Conceição
Ferreira Araújo

2º

Escola
Professora
Jesuína
Pereira Rêgo

Ellâinne
Samara Santos

Revolução
Pernambucana

Ana paula
Alves Martins

Estudante

Título

Professor
Orientador

Ano
Escolar

A Participação dos
Padres na
Revolução de 1817

Jaciara Maria
Felix de Moura

8º

A Invisibilidade da
Mulher Negra na
Revolução de 1817

Jaciara Maria
Felix de Moura

8º

Revolução
de 1817

Maria Elizabeth
M. Jordão

3° lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

3º

Vídeo Ensino Fundamental
GRE

Município

Escola

1°lugar
Metro Norte

Olinda

Escola Santo
Inácio de Loyola

2° lugar
Metro Norte

Olinda

Escola Santo
Inácio de Loyola

3° lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

Escola
Irmã Sônia

Joana Grazyella
Matos de Araújo
Ana Priscila
Dias da Silva
Alesandra Waleska
Santos Silva
Rute Vitória
Coimbra Santos
Giovana Gomes
da Silva Lima

9º

Vídeo Ensino Médio
GRE

Município

Escola

Estudante

Título

Professor
Orientador

Ano
Escolar

1°lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

Escola Professora
Jesuína Rêgo

Geisiane Jesus da Silva
Igor Ferreira de Oliveira
Nayara Raquel da Silva

Revolução
Pernambucana

Ana Paula
Alves Martins

3º

2° lugar
Agreste
Centro Norte

Caruaru

EREM
Arnaldo Assunção

José Carlos
da Silva

Pernambuco
na Vanguarda

Antônio Marcos
Nascimento
Ferreira

2º

Itapissuma

EREM
Professora
Eurídice Cadaval
Gomes

Gisely Steffany Lima Souza
Thiago Lopes da Silva
Vítor Liucas Ribeiro dos Santos

1817 Mais
Que Uma Luta
Uma Revolução

Maria da
Conceição
Ferreira Araújo

3º

3° lugar
Metro Norte

69

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Projetos Especiais
Concurso cultural estimula o consumo
consciente da água
Mais de 600 trabalhos foram inscritos nas quatro edições do certame
Fundamental por ser um recurso natural único e
essencial à vida de toda humanidade, a água é
primordial à sobrevivência das pessoas e dos
ecossistemas no nosso planeta. A Secretaria de
Educação do Estado, alertada sobre a possível
escassez para as próximas gerações, tem mobilizado os estudantes a ter consciência no uso do
líquido. Desde 2015, a pasta promove o Concurso
Água: Juntos Vamos Preservar, em parceria com o
Shopping RioMar Recife e a COMPESA.

Noronha, o projeto recebeu, nos quatro anos de
atuação, inscrição de mais de 600 trabalhos.
Bárbara Souza, da Escola Estadual Aluísio
Germano, localizada em Carpina, foi uma das
estudantes agraciadas em uma das edições do
concurso. “Participar do projeto foi muito
importante por me fazer pensar ainda mais no
uso consciente da água. Quando a gente quer, a
gente faz. Se a gente não se conscientizar e
continuar usando a água de forma irracional, ela
vai acabar”, ressaltou a estudante que conquistou o primeiro lugar na categoria vídeo na
segunda edição do certame.

A proposta, destinada a estudantes do Ensino
Fundamental e Ensino Médio das escolas da Rede
Estadual, visa expor as reﬂexões e as boas práticas,
bem como apresentação de projetos sobre o uso
sustentável e racional da água no estado de
Pernambuco.

"A parceria com o Shopping RioMar Recife e a
COMPESA para realização do concurso veio para
ﬁcar. São quatro edições bem-sucedidas e
consolidadas no âmbito da educação em
Pernambuco. Trata-se de uma ideia que reforçou
a discussão sobre o uso sustentável da água,
enquanto conteúdo, na sala de aula, e estimulou
novas ideias e boas práticas no que se refere ao
uso dela", aponta a gestora de Programas e
Projetos Especiais, Márcia Rodrigues.

No ano de seu lançamento, o concurso apresentou
as categorias de desenho, fotograﬁa, projetos e
gênero textual. Nos anos seguintes, as categorias
foram ampliadas com a inclusão do vídeo.
Alcançando estudantes matriculados na rede
pública estadual dos 184 municípios do Estado de
Pernambuco e do Distrito Estadual de Fernando de

Estudantes premiados na terceira edição do certame,
realizado em 2017
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Desperdício de alimentos é reduzido com
o reaproveitamento de frutas e legumes
Programa de Alimentação Escolar de Pernambuco realiza ações de
formação de merendeiras, pais e estudantes no combate ao desperdício
A utilização completa dos alimentos é uma
alternativa capaz de propiciar às pessoas melhor
aproveitamento nutricional, melhoria da economia e da relação ecológica entre o homem e o
meio ambiente em que vive. Nessa perspectiva, a
Secretaria de Educação do Estado, junto com as
equipes de nutricionistas que compõem o
Programa de Alimentação Escolar de
Pernambuco, vêm ao longo dos anos, realizando
ações de Educação Alimentar e Nutricional nas
16 Gerências Regionais de Educação (GREs),
para estudantes da Rede Estadual de Ensino, pais
e merendeiras. Trata-se entre outros temas,
sobre melhor forma de aproveitar e reaproveitar
os alimentos.

antioxidante, ela tem ação anti-inﬂamatória, é
rica em vitaminas A e C, cálcio, controla o colesterol, auxilia na perda de peso, tem poder cicatrizante e é adstringente.
A geleia produzida pelos jovens mantém a
ardência, porém em três medidas: leve, média e
forte. Eles usam como base a pectina encontrada
na maçã e outros ingredientes como limão,
açúcar e água. As pimentas que são utilizadas
para produção da geleia são cultivadas na escola,
em pés de pimentas normais e em mudas estaqueadas, método de plantação de árvores
frutíferas que atingem apenas alguns centímetros de crescimento, tudo aprendido durante as
aulas do curso técnico.

Seguindo este exemplo, estudantes da Escola
Técnica Estadual (ETE) Agrícola de Palmares, na
Mata Sul de Pernambuco, criaram a “Molinha
Arretada”, geleia de pimenta malagueta que
conquistou o paladar dos professores da unidade
de ensino. Fonte de muitos benefícios, além de

“Em nossa escola é possível encontrar muitas
árvores frutíferas. As pimentas não eram muito
utilizadas pelo receio de sua ardência. Então,
pensamos em evitar o desperdício criando algum
doce com essa fruta. Daí surgiu a ideia de produ-

A ricota temperada é um dos pratos preferidos
dos estudantes
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zir uma geleia”, fala a professora de Biologia que
coordena o projeto, Ada Barros.
Outro exemplo de aproveitamento dos alimentos vem da Escola Estadual Rosa Magalhães,
localizada no Alto Santa Terezinha, no Recife. Lá,
conhecemos o queijo ricota temperada, produzido com o leite que sobra durante a semana. Para
produzir a ricota, a merendeira Maria José
Ferreira resolveu utilizar a sobra do leite na
fabricação do queijo e inseri-lo no cardápio da
merenda escolar, além de enfatizar a importância de uma alimentação saudável. A receita,
inclusive, é o lanche mais esperado pelos estudantes da unidade de ensino.

Cultivada na escola, a pimenta malagueta é o principal
ingrediente da geleia “Molinha Arretada”

Produzida com leite, vinagre e ervas ﬁnas, o queijo
ricota requer um certo tempo para ser preparado,
e geralmente é feito um dia antes de ser servido
para os estudantes. Mas, engana-se quem pensa
que só o leite é reaproveitado na escola. A merendeira também reutiliza as bananas na preparação
de doce em calda, que vira uma deliciosa sobremesa. Às vezes, os estudantes juntam o doce com
a ricota, transformando-os no famoso “Romeu e
Julieta”.

ricota, Maria diz que a alegria dela é ver seu
trabalho reconhecido no rosto de cada um. “É
gratiﬁcante ver o resultado do meu trabalho. Fico
feliz quando eles chegam e pedem mais”, revela.
“Esse é o resultado de todo reconhecimento de
um trabalho de educação alimentar e nutricional.
Todas as ações são desenvolvidas para que a
gente possa oferecer aos alunos uma boa alimentação nas escolas”, declara a gerente do Programa
de Alimentação Escolar, Marieta Pinho.

Feliz em ver o prazer dos jovens em comer sua

“Caldo Nordeste Nutritivo”
vence concurso Melhores Receitas
da Alimentação Escolar

Na companhia da comitiva da Secretaria
de Educação, a merendeira Gilda Rosângela
comemora o título

Em 2017, na segunda edição do concurso Melhores
Receitas da Alimentação Escolar, Pernambuco venceu a
competição com o prato “Caldo Nordestino Nutritivo”. A
merendeira Gilda Rosângela, da Escola Estadual Juazeiro,
localizada na zona rural de Tacaratu, preparou a iguaria
com macaxeira, bode, açafrão e couve folha. Parte dos
ingredientes e temperos são cultivados na horta da
escola e adquiridos por meio do Programa de
Agricultura Familiar e do Merenda Escolarizada. A
proﬁssional levou o título de receita mais nutritiva
destinada à merenda escolar e desbancou mais de 2,5
mil receitas participantes desta edição.
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Sustentabilidade ganha espaço nas escolas
da Rede Estadual
Pauta ambiental é uma das preocupações dos estudantes,
que desenvolvem série de projetos sustentáveis
A utilização dos recursos de maneira sustentável
é uma das pautas mais urgentes do século XXI,
época em que nos vemos em volta da forte
industrialização e suas consequências, como o
aquecimento global. O estudante da Rede
Estadual, ciente das questões da realidade que o
cerca, tem desenvolvido uma série de projetos
que dialoga com a sustentabilidade, a ﬁm de
oferecer saídas para a preservação do meio
ambiente em que vivemos.
Os alunos da Escola Estadual Ministro Jarbas
Passarinho, em Camaragibe, na Região
Metropolitana do Recife, Inoan Allen e Kesse
Texeira, desenvolveram o projeto “Bicicleta
Inteligente”. O veículo utiliza componentes
eletrônicos, sensores ultrassônicos, chips e
lâmpadas de led e consegue avisar através de
sons quando os obstáculos estão a uma distância
de seis metros do ciclista. Todo o material é
reciclável e não ultrapassa R$ 20, o que torna o
projeto acessível para a população, estimulando

Desenvolvido por estudantes da Escola Estadual
Ministro Jarbas Passarinho, o projeto recebeu
premiação em feira de tecnologias e foi selecionado
para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

o uso de um meio de transporte que não polui o
meio ambiente.
O projeto foi premiado em exposição de tecnologias e selecionado para participar da Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace),
realizada em março de 2017, na cidade de São
Paulo.
Em Arcoverde, Sertão do Estado, alunos da
Escola Técnica Estadual (ETE) Professor
Francisco Jonas Feitosa Costa, combatem a
desertiﬁcação e buscam preservar o bioma da
Caatinga por meio de um projeto interdisciplinar batizado de Muirá-Ubi. Sob a coordenação
do professor Lourival Pereira, os estudantes
confeccionaram uma espécie de estufa, cultivaram plantas nativas do bioma e produziram
mudas que foram distribuídas em áreas que
sofrem o com o desmatamento promovido pela
ação humana. Para que o projeto desse certo,
alguns alunos foram capacitados para monitorar o manejo do viveiro de plantas, fazer o
plantio e promover seminários em outras

Oﬁcina de combate à desertiﬁcação na ETE
Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, em Arcoverde
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escolas da Rede Estadual e Municipal, com o
intuito de divulgação do mote e distribuição das
mudas.

Com a intenção de conscientizar os estudantes
e a comunidade local sobre a importância da
separação do lixo, a Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Beberibe, no Recife,
realizou uma ação de orientação sobre a coleta
seletiva. A iniciativa fez parte da comemoração
da Semana Nacional do Meio Ambiente e levou
os jovens a percorrer as ruas para recolher lixo e
materiais recicláveis, sempre orientando moradores e comerciantes a respeito da importância
da separação e descarte desses objetos para
coleta seletiva.

A preocupação ambiental da escola não para por
aí. Os jovens são conscientizados sobre os
cuidados necessários com o meio ambiente
enquanto adquirem conhecimento. Os professores realizam oﬁcinas sobre técnicas de
reaproveitamento de alimentos, jardinagem,
produção de sabão ecológico e reciclagem de
papel.
III Conferência Estadual Infantojuvenil pelo
Meio Ambiente (CEIJMA) - Promovida pela
Secretaria de Educação do Estado, a CEIJMA,
etapa estadual da V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do Ministério
da Educação. Na ocasião, 57 escolas
pernambucanas apresentaram seus projetos.

Projeto Bioágua se destaca
na III Conferência Estadual
Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente (CEIJMA)

O estudante indígena da etnia Truká, João Vitor da
Silva, representante da Escola Indígena João
Alberto Maciel, de Cabrobó, no Sertão, é delegado
do projeto “Bioágua”, que consiste no
reaproveitamento das águas utilizadas na escola.
As águas das pias e bebedouros vão diretamente
para uma caixa de gordura, depois passam para
um minhocário e, em seguida, serão reutilizadas
para a irrigação da horta e para o centro de plantas
medicinais da unidade de ensino. “O Bioágua está
em sua fase ﬁnal e nos orgulhamos muito por
poder cuidar da natureza com tão poucos
recursos. A felicidade é enorme em poder

participar de um evento tão grande como este e
poder mostrar um estudo do nosso povo para o
restante do Estado”, disse.
O projeto de Victor Hugo Castro, representante
da Escola Nossa Senhora de Fátima, de Ouricuri,
também no Sertão, é sobre a limpeza que a planta
moringa é capaz de fazer na água. Segundo ele, a
semente da planta pode ser triturada e utilizada
como puriﬁcadora. Basta colocar em um
recipiente a água barrenta encontrada em rios
secos da região e acrescentar o farelo. Depois de
alguns minutos, todas as impurezas da água vão
para o fundo do recipiente, tornando possível o
consumo da parte superior. “Eu acredito que é
uma experiência que pode ajudar muito a
população sertaneja. Trazer essa alternativa e
ouvir outras ideias de como preservar a água é
fantástico”, disse.

Evento contou com a participação
de mais de 50 escolas
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Núcleos de Estudos de Gênero: desconstruindo a desigualdade
Mais de 100 escolas da Rede Estadual contam com espaços de debates
e formações sobre as temáticas "gênero" e "mulher"
Em 2011, o Governo de Pernambuco, por meio da
Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria
de Educação do Estado (SEE), criou os Núcleos de
Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência
Contra a Mulher nas escolas da Rede Estadual, com
o objetivo de promover ações educativas que
possam gerar uma nova consciência de valorização
da mulher, promovendo mudanças na relação
entre alunos e alunas dentro e fora do ambiente
educacional. Os núcleos estão distribuídos em
todas as regiões do Estado e envolvem estudantes,
professores e professoras.

vos mais nobres desses espaços. Outro ponto que
deve ser ressaltado é a adesão dos professores, que
cresce a cada dia. O mais gratiﬁcante é vê-los
retornar à universidade para se especializar na
temática graças à escola. Os núcleos trabalham
não somente com os estudantes e as estudantes,
mas também com os familiares e, consequentemente, no restante da sociedade", frisa Zoracy
Guerra, assessora da Secretaria Executiva de
Educação Proﬁssional da SEE.
A Escola Técnica Estadual (ETE) Professor José
Luiz de Mendonça, em Gravatá, Agreste de
Pernambuco, recebeu o núcleo em 2017. De
acordo com o professor da unidade de ensino,
Marcelo Batalha, o núcleo ganhou o nome “NEGRa
- Mirella Sena”, uma homenagem à jovem ﬁlha de
um professor da ETE que foi violentada sexualmente e assassinada no Recife.

Atualmente, 176 escolas são contempladas com
espaços que contam com atividades de estudo e
pesquisa, cursos de extensão, debates, fóruns,
palestra, campanhas de enfrentamento à violência
doméstica e familiar. Também são garantidos
apoios e parcerias em projetos que tratam de
temas relacionados à desigualdade de gênero. Em
muitos casos, são organizadas feiras, exposições e
workshops nas próprias unidades de ensino, envolvendo não apenas os alunos, mas a comunidade na
qual elas estão inseridas.

“A gente tem uma comunidade diversa e muitas
vezes nós, professores, que em tese deveríamos
estar melhor preparados para atender a esses
estudantes, não estamos. O núcleo veio para
preencher essa lacuna porque é um espaço de
discussão, onde podemos ouvir meninos e meninas em estado de vulnerabilidade psicológica”,
detalha o docente.

"É de extrema importância a atividade dos Núcleos
de Estudos de Gênero nas escolas da nossa rede
porque eles estimulam a pesquisa, a fala e a
compreensão da diferença. Esse é um dos objeti-

Seminário Estadual dos Núcleos de Estudos de Gênero
realizado em 2017. Na ocasião, as Secretarias de
Educação e da Mulher assinaram um protocolo de
criação de mais 15 núcleos, ampliando de 193 para 208
o número de escolas contempladas
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Secretaria de Educação assina acordo
com a iniciativa Aliança NEO Brasil
Pernambuco se torna pioneiro no País e vai beneﬁciar
cerca de 44 mil jovens de escolas da Rede Estadual
A Secretaria de Educação do Estado assinou, em
março de 2018, a governança de acordo coletivo
internacional de educação e empregabilidade
com a Aliança New Empertiement Opportunity
(NEO) Brasil. O objetivo do convênio é unir
esforços para melhorar as oportunidades de
emprego para os jovens de Pernambuco. O
projeto, que já atua em dez países da América
Latina e Caribe, coloca Pernambuco como
p i o n e i ro n o B r a s i l , a ﬁ m d e i n ov a r n a
metodologia de educação no estado visando a
educação para o futuro.

fortalecimento da qualidade dos serviços de
educação proﬁssional, orientação vocacional e
para o emprego em 128 unidades educacionais,
públicas e privadas, em todo o estado, de acordo
com as demandas do mercado, por meio de um
plano de ações para professores e escolas, como
oﬁcinas, formações e seminários.
“A ideia não é só atacar o problema, mas
também criar uma maneira nova de olhar para os
problemas que são comuns. No ﬁm não é um
projeto, mas uma iniciativa para melhorar a vida
dos jovens. Todas as estatísticas mostram que o
maior índice de desemprego está entre eles”,
aﬁrmou a coordenadora geral do NEO Brasil,
Neylar Lins.

O Instituto Aliança lidera o NEO Brasil no estado
de Pernambuco, uma parceria entre a iniciativa
privada, governo e sociedade civil. As frentes
trabalhadas envolvem a articulação e integração
entre os participantes, programas e políticas
públicas relacionadas ao emprego juvenil,

A iniciativa NEO contribui para fechar a lacuna
entre as habilidades dos jovens e a demanda das

Convênio vai unir esforços
para melhorar as oportunidades
de emprego para os jovens
de Pernambuco
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Acordo com a Aliança Neo Brasil foi assinada em março de 2018

empresas por proﬁssionais qualiﬁcados. Metade
das empresas da região enfrenta diﬁculdades em
e n co n t r a r t r a b a l h ad o re s q u a l i ﬁ c ad o s ,
especialmente para proﬁssões técnicas, porque
os candidatos não possuem as competências
necessárias ou carecem de habilidades para a
vida, tais como senso de responsabilidade e
espírito para o trabalho em equipe.

envolver um conjunto de instituições que
carregam uma experiência muito grande. Não é
apenas porque a gente tem uma escola de
qualidade. Mas, o mais importante é que abra
para eles perspectivas no mercado de trabalho”,
ﬁnaliza.
O NEO é uma iniciativa liderada pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
através do Fundo Multilateral de Investimentos
(Fumin) e sua Unidade de Mercados do Trabalho
(LMK), pela International Youth Foundation
(IYF) e pelos seguintes parceiros: Arcos Dorados,
Fundação Caterpillar, CEMEX , Fundação Forge,
Microsoft, SESI e Walmart. No ﬁnal de 2017, a
iniciativa NEO estava presente em dez países da
América Latina e do Caribe: Chile, Colômbia, El
Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana e Brasil.

De acordo com o secretário Fred Amancio, esse
programa é importante para que os jovens que
estão saindo das escolas técnicas possam estar
cada vez mais próximos do mercado de trabalho.
“O b o n i t o d o p ro j e t o n ão é a p e n a s o
envolvimento de uma instituição. Na realidade,
ele envolve várias instituições para que esse
projeto tenha um olhar amplo, que passa pela
formação, que passa pelo olhar da
empregabilidade, mas acima de tudo poder

77

BALANÇO DA EDUCAÇÃO 2015 | 2018

Projetos Especiais
Robótica: quando tecnologia e conhecimento andam juntos
Estudantes da Rede Estadual de Ensino são destaques
em torneios nacionais e internacionais
Presente na grade curricular da Rede Estadual de
Ensino, a robótica passou a estar cada vez mais
presente na rotina dos estudantes. Seja por
disciplina obrigatória ou eletiva, o fato é que o
número de jovens que se interessam por essa
área de conhecimento está aumentando. Tudo
isso é possível devido à parceria ﬁrmada entre a
Secretaria de Educação do Estado (SEE) e a Lego
Brasil desde 2011.

Entre 2015 e 2018 o número de estudantes que
têm acesso aos kits de robótica com peças Lego
s ó a u m e n t o u . P ro fe s s o re s d e Fí s i c a e
Matemática recebem formações anualmente
por meio da Gerência de Políticas Educacionais
do Ensino Médio (GEPEM), para que possam
aprimorar as técnicas pedagógicas utilizadas
em sala e receber orientações sobre o uso do kit.
Como resultado, o crescimento no número de
prêmios conquistados em torneios e olimpíadas
por estudantes da Rede Estadual de Ensino é
notório. São centenas de jovens alcançando o
pódio e representando o estado nas etapas
nacionais e internacionais. Como é o caso de
Matheus Henrique e Rafael Marques Silva, da
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Paulo Guerra, localizada em Tejipió. Em 2017
eles representaram a Rede no Space Camp
Brasil, competição de astronáutica e robótica na
qual participam estudantes de toda a América
do Sul.

A Rede passou a oferecer capacitação em
robótica, utilizando o lego como instrumento,
nas escolas de referência (integrais e semiintegrais) da rede estadual. “A Lego faz parte do
imaginário dos jovens e ajudará a estimular o
aprendizado, com a identiﬁcação dos problemas
e descoberta de soluções. É um incentivo para
que os estudantes possam criar coisas para o
mundo real a partir desse universo,
desenvolvendo a proatividade”, comentou o
presidente da Lego Zoom, Marcos Wesley
enquanto fechava a parceria.

Durante as competições da OBR, estudantes
precisam completar missões para atingir a
pontuação necessária e garantir a classiﬁcação
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Para Matheus Henrique, 16 anos, o primeiro
lugar foi uma surpresa. “Mesmo com todo
preparo e sabendo da minha capacidade, ﬁquei
muito surpreso com a colocação no
campeonato. Eu estava competindo com
estudantes de vários locais e foi a minha
primeira vez em um concurso de nível
internacional”, comenta o estudante. “Quase
não consegui dormir após saber do resultado,
ﬁquei muito feliz”, declara o jovem. Rafael
Marques Silva ﬁcou em segundo lugar.
Matheus Henrique e Rafael Marques conquistaram
os dois primeiros lugares na Space Camp Brasil

First Lego League

Lego Bulls FLL foi classiﬁcada para a etapa nacional
do First Lego League, que ocorre em 2019

Em 2018, a etapa regional do Torneio de
Robótica First Lego League (FLL) reuniu 40
equipes de escolas públicas e privadas de
Pernambuco e do Ceará na Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE). Dentre as
vencedoras estavam as equipes Water's Pirate e
Space Pirate, da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Alberto Augusto de Morais
Pradines; EREMEC F5, da EREM Eurídice Cadaval
Gomes; Falcon Nine, da EREM Escritor José de
Alencar; e a equipe Lego Bulls FLL, da EREM
Porto Digital, que garantiu uma vaga na etapa
nacional que será realizada em março de 2019,
no Rio de Janeiro.

Olímpiada Brasileira de Robótica (OBR)

EREM José de Alencar é tricampeã na OBR

Em 2017, oito estudantes da Rede Estadual de
Ensino disputaram a etapa nacional da Olimpíada
Brasileira de Robótica (OBR). As equipes N@no
Bit, da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) José de Alencar, localizada em Paulista, e
a Lego Bulls, da EREM Porto Digital, do Recife.
Elas concorreram a uma vaga na etapa mundial, a
RoboCup, que acontece junho de 2018, no
Canadá. Ao todo, 80 equipes do Brasil inteiro
concorrem a uma vaga na RoboCup. A equipe
N@no Bit é tricampeã estadual da OBR e a Lego
Bulls conquistou a vaga pela primeira vez.
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Projeto Boa Visão: mais de 35 mil atendimentos
realizados entre 2015 e 2018
Atendimentos ajudam no desenvolvimento escolar dos jovens beneﬁciados
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 objetivo de avaliar e
prescrever óculos de correção de grau para
crianças, adolescentes, docentes e demais
funcionários das unidades de ensino. Desde
2012, o Boa Visão, realizado pela Secretaria de
Saúde em parceria com a Secretaria de Educação
do Estado (SEE), já visitou mais de 90 municípios,
triando mais de 250 mil estudantes. Destes, mais
de 35 mil já foram beneﬁciados com o Programa.

programa foi João Pedro de Araújo, de 12 anos,
estudante do 6º ano do Ensino Fundamental da
Escola Estadual Manuel Leite, localizada em
Salgueiro. "Meu olho esquerdo embaçava e eu
não conseguia ver nada de um lado do quadro.
Com os óculos vou melhorar meu desempenho
na sala", contou.
A gestora de Programas e Projetos Especiais da
Secretaria de Educação do Estado, Márcia
Rodrigues, reforça a importância do Programa
no aprendizado das crianças. "Pernambuco é
destaque na educação pública no Brasil e o Boa
Visão tem um papel fundamental nesses índices,
p o i s p ro m ove o c u i d ad o co m a s a ú d e
oftalmológica. Se a gente dá condições ao
estudante para que ele enxergue melhor,
estamos transformando a vida escolar dele.
Portanto, esse projeto propicia um resgate de
qualidade de vida e de cidadania", pontua.

“O Boa Visão é mais uma iniciativa do Governo de
Pernambuco para melhorar o desempenho dos
alunos em sala de aula. Com as consultas, é
possível veriﬁcar os problemas oculares dos
estudantes e oferecer os exames necessários
para que seja feito o tratamento adequado para
cada caso”, diz a coordenadora do Projeto Boa
Visão na Secretaria Estadual de Saúde (SES),
Mayra Ramos.

Kauany Caroline, estudante do 9º ano da Escola
Estadual Rosa Magalhães Melo, sentiu a
necessidade dos óculos quando começou a
perceber que para enxergar melhor o que os
professores escreviam no quadro era preciso
sentar na primeira ﬁla, além de sentir fortes
dores de cabeça. “O atendimento da minha ﬁlha
no Boa Visão contribuiu com o bem-estar dela,
além de melhorar o aprendizado na escola, pois
devido à vista embaçada e as dores de cabeça, o
rendimento havia caído muito”, conta Patrícia
Francisca, mãe da estudante.

Um dos estudantes beneﬁciados com o

Os professores e funcionários das escolas são
capacitados para realizar a triagem dos alunos no
próprio ambiente escolar. Eles receberem
informações sobre os principais agravos que
acometem a visão e, nos casos suspeitos, eles
poderão encaminhar os estudantes para
consultas oftalmológicas.

Mais que um serviço de saúde, o Boa Visão é um
apoio ao desenvolvimento escolar dos estudantes
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Prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying
em sala de aula
Projeto Escola Legal promoveu uma série de trabalhos relacionados
à prática; formações para gestores, professores e estudantes
ﬁzeram parte do calendário escolar
A Secretaria de Educação do Estado (SEE), por
meio da Gerência de Políticas Educacionais de
Educação Inclusiva, Direitos Humanos e
C i d a d a n i a ( G E I D H ) , r e s p o n s áv e l p o r
desenvolver o Projeto Escola Legal, realiza uma
série de trabalhos relacionados à inclusão nas
escolas. A iniciativa faz um recorte das unidades
de ensino mais vulneráveis do estado, no que se
refere à intolerância, e monitora esses
equipamentos com a ﬁnalidade de identiﬁcar
suas problemáticas. A partir desta análise, é
elaborado pelos técnicos do setor um calendário
de formações e rodas de diálogos com
professores, educadores de apoio e estudantes
para combater o preconceito nas escolas.

de bullying e cyberbullying. Para combater essa
disseminação no espaço escolar e nos meios de
comunicação, tido como assédio virtual, a Escola
de Referência em Ensino Médio (EREM) Poeta
Mauro Mota, localizada em Jaboatão dos
Guararapes, recebeu a iniciativa para orientar os
estudantes a não cometer esse tipo de prática.
Na ocasião, palestras foram ministradas
abordando a importância da contribuição que as
redes têm para o convívio social, bem como
ensinar os estudantes de forma didática e
pedagógica sobre a preservação de imagens nas
redes sociais, fotomontagens, publicação de
fotos não autorizadas e disseminação de fotos
em grupos. Além disso, foram orientados que o
crime de cyberbullying é considerado ato
infracional, levando a punições que vão de
indenizações ao cumprimento de medidas
socioeducativas previstas no artigo 112 do

Nos anos de 2017 e 2018, o Projeto Escola Legal,
em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito
da Informática (IBDI), promoveu vários
encontros com a intenção de prevenir os crimes

Estudantes da EREM Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, em Capoeiras, preparam
seminário sobre o tema
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Formações são realizadas na escola com o objetivo
de prevenir situações de vulnerabilidade

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com muita emoção, os estudantes apresentaram
os slides sobre a prática do bullying e suas
consequências para a vítima, falaram sobre o
ocorrido e se desculparam. “Eles estavam
arrependidos pelo que ocorreu, queriam se
desculpar com o menino. Com o trabalho de
conscientização, todos os estudantes entenderam
a gravidade de algumas práticas, que às vezes são
vistas como 'brincadeira', mas que na verdade são
atos maldosos. Agora todos estão se sentindo
bem”, comentou a gestora da escola, Rosana
Albuquerque.

Na EREM Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
em Capoeiras, estudantes decidiram buscar
atividades para trabalhar o tema em conjunto
com toda a escola, após um caso de bullying ter
sido veiculado na mídia regional e nacional.
Durante uma semana, o grupo elaborou
apresentações, criou atividades e pediu
desculpas publicamente ao estudante que foi
vítima de atitudes constrangedoras dos colegas
de turma.

Escola Legal – O Projeto visa o enfrentamento da violência nas escolas e
da violação dos direitos humanos dos estudantes. Jovens protagonistas
são formados com o objetivo de construir políticas públicas de prevenção
das situações de vulnerabilidade sociais na comunidade e espaços
escolares. Além destas responsabilidades, o aluno ainda reforça a ideia de
protagonismo estudantil e dá asas ao jovem para que ele possa crescer e
voar. Gestores, educadores de apoio, professores e técnicos das regionais
acompanham estas formações de perto e participam de todo o processo.
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