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Novos materiais vão movimentar as aulas de alunos do PAIC
Jogos, fantoches e livros são alguns dos recursos 

que os professores do 2º ano do ensino fundamental 
terão disponíveis em 2009 para tornar as aulas mais 
atraentes e melhorar o processo ensino-
aprendizagem. A Secretaria da Educação (Seduc) 
começou a distribuição do material no mês de janeiro, 
na capital e no interior. A ação beneficiará  mais de 145 
mil alunos e integra o Programa Alfabetização na Idade 
Certa (Paic), desenvolvido pelo Governo do Estado, 
por meio da Seduc, desde 2007. O programa tem como 
objetivo oferecer assessoria técnica aos municípios 
para modificar os seus baixos indicadores de 
aprendizagem. 

O kit escolar entregue é composto por jogos, 
fantoches, cartazes, letrinhas soltas e livros. Cada 

conjunto poderá atender até 15 alunos. Para utilizá-los, 
os professores vão receber capacitação durante todo o 
ano. As formações ocorrerão em 10 encontros, 
constituídos por um total de 1 80 h/a . 

As editoras que vão fornecer os materiais foram 
escolhidas através de processo seletivo regulamentado 
pelo edital Nº07/2008 e realizado por uma equipe de 
especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Ao todo, foram inscritas 16 editoras, das quais a equipe 
escolheu seis. Entre essas, cada município selecionou 
a editora que melhor atenderá às suas especificidades. 
De acordo com o processo,  quatro empresas ficaram 
responsáveis pelo material: Instituto Alfa e Beto(44 
municípios), Aprender(98 municípios), Base(41 
municípios) e DCL(um município). 

Ceará é escolhido para pesquisa
nacional sobre transporte escolar

O Ceará foi escolhido como piloto para 
participar de uma pesquisa nacional que objetiva 
apontar o custo do transporte escolar rural em 
cada localidade do País. Durante o trabalho, serão 
coletados dados relativos aos percursos feitos 
pelos veículos no interior, mais precisamente, em 
34 municípios cearenses. O diagnóstico, realizado 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (Fnde) em parceria com a Universidade 
de Brasília (UNB), conta com o apoio da Secretaria 
da Educação (Seduc) e União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
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Em sintonia com as propostas do Governo do 
Estado, a Coordenadoria Administrativo-Financeira 
(Coafi)/Seduc implantou uma nova metodologia de 
trabalho focada na gestão de custos, com o objetivo de 
racionalizar os gastos públicos. 

Nessa perspectiva, a Secretaria monitorou, no ano 
passado, 900 linhas telefônicas, das quais 37 foram 
instaladas em 2008. Assim, os gastos foram reduzidos 
em mais de R$ 1 milhão, apesar do reajuste de tarifas de 
3% sobre os valores de 2007. Esta economia foi possível 
através de ações e medidas de validação dos terminais, 
aplicação de restrições de serviços e visitas de 
sensibilização. 

Para Edílson Júnior, orientador da Célula de 
Gestão de Custos (Cegec), esta é uma demonstração 
real da importância do esforço conjunto. ”Podemos 
aplicar melhor e de forma mais efetiva os recursos do 
Estado, racionalizando e mantendo a qualidade dos 
serviços, possibilitando à Seduc aplicar mais recursos 
nas ações pedagógicas”-enfatiza.

Depois de meses de preparação e expectativas, José 
Hemison de Sousa Magalhães, aluno do 2º ano do Ensino 
Médio da Escola  Estadual Ministro Jarbas Passarinho, em 
Sobral, embarcou, em janeiro passado, para os Estados 
Unidos. A viagem levou outros 34 selecionados de todo o 
país para participar do Programa Jovens Embaixadores 
2009. O estudante concorreu com 141 semifinalistas, 
escolhidos a partir de exames escrito e oral e da avaliação 
de pré-requisitos como a fluência no inglês.

 O aluno teve todas as despesas pagas. Nesse 
período, ficou hospedado em casa de família americana e 
assistiu a aulas em escolas de ensino médio. Hemison 
conheceu uma nova cultura, aperfeiçoou o inglês e mostrou 
um pouco do Brasil para os americanos. Lá, os brasileiros  
visitaram a capital, Washington, e outras cidades nos 
estados de Oklahoma, Carolina do Norte, Ohio e Montana.

O programa é uma iniciativa da Embaixada 
Americana em parceira com instituições públicas e 
privadas.

Seduc economiza 1 milhão
em serviços de telefonia

Aluno da rede estadual de ensino
visita os Estados Unidos

Escolas com melhores
estruturas para aprendizagem

Um dos compromissos da atual gestão da 
Seduc é ampliar o acesso e elevar os indicadores 
de permanência e fluxo no Ensino Médio. Para 
efetivar esse trabalho, desenvolve diversas 
ações, entre elas, a construção e reforma de 
escolas. A partir de fevereiro, seis novas 
unidades de ensino vão atender mais de dois mil 
alunos em Maracanaú, Pacatuba, Aquiraz, 
Monsenhor Tabosa, Crateús e Ipaporanga. São 
cinco escolas indígenas e uma rural, resultado de 
investimentos do governo estadual no valor de 
R$ 3,2 milhões. Em janeiro, mais de  500 alunos 

do município de Tarrafas passaram a contar com 
um novo espaço educacional, a Escola de Ensino 
Médio Luiz Gonzaga de Alcântara, que contou 
com aporte financeiro da ordem de R$ 628,6 mil. 

Além disso, foram assinadas ordens de 
serviço para a construção de uma escola de 
Ensino Médio, em Assaré, com recursos da 
ordem de R$ 2,3 milhões, e de reforma do prédio 
d a  7 ª  C o o r d e n a d o r i a  R e g i o n a l  d e  
Desenvolvimento da Educação (Crede), sediada 
em Canindé. Também no município, serão 
reformados o Ceja Frei José Aldenir e a Escola 
Capelão Frei Orlando, além da Escola David 
Vieira, em Boa Viagem, sob a jurisdição da 12ª 
Crede, em Quixadá.
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