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Estudantes do Ceará são premiados na 5ª Fenecit
Alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio
João Barbosa Lima, da rede estadual em Itaiçaba,
tiraram o primeiro lugar na 5ª Feira Nordestina de Ciência
e Tecnologia (Fenecit), em Camaragibe, Pernambuco,
entre os dias 15 e 17 desse mês. O projeto concorreu na
categoria de Ciências Humanas. As Escolas Gustavo
Barroso, localizada em Jaguaribe, Joaquim Valdevino de
Brito, no Crato, e os Liceus de Maracanaú e Vila Velha,
em Fortaleza, também apresentaram trabalhos e
conquistaram credenciais para participarem de outras
feiras e encontros.

O Liceu de Maracanaú garantiu o 2º lugar com três
projetos: “Mecanismo de desenvolvimento limpo de
etanol e biodiesel utilizando algas verdes a partir de uma
metodologia para macro redução, educação ambiental e
o desenvolvimento sustentável”, “Fitorremediação no
aterro sanitário de Maracanaú” e “A utilização do
biocontrolador orgânico como Auxílio à Redução dos
Índices do Aedes aegypti em Comunidades de Baixa
Renda”. Os dois primeiros concorreram na categoria
Biologia/Meio Ambiente, enquanto o terceiro na área de
Biologia/Saúde.

Seminário de Melhores Práticas
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A EEFM Gustavo Barroso ficou em primeiro lugar
na categoria Ciências Sociais, com o projeto “Um olhar
sobre o legislativo de Jaguaribe”. A Escola de Ensino
Médio Joaquim Valdevino de Brito conquistou o 3º lugar
na Fenecit com o trabalho “A leitura e a escrita como

fatores significativos no processo de
ensino/aprendizagem”. Na categoria Ciências Exatas, o
Liceu Vila Velha ficou em 3º lugar na feira, com
“Experimentos de Física com materiais reciclados e de
baixo custo”.

Foram prorrogadas até o dia 9 de outubro, as
inscrições do Seminário de Melhores Práticas da
Secretaria de Educação (Seduc). A iniciativa tem como
objetivo, conhecer experiências exitosas nas áreas de
gestão. É voltada para colaboradores da instituição,
lotados na sede e nas Coordenadorias Regionais de
Desenvolvimento da Educação(Crede). O Seminário será
realizado no dia 21 de outubro, no auditório da Seduc, das
8h30 às 16h30.
Para inscrever trabalhos, o participante deverá
acessar o site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br),
preencher o formulário de inscrição e enviar por e-mail
para a Assessoria de Desenvolvimento Institucional
(adins@seduc.ce.gov.br)
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e-Jovem segue com inscrições
Continuam abertas as inscrições para o projeto eJovem, que beneficia concluintes ou egressos do
ensino médio de escolas públicas estaduais. O projeto é
uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Educação (Seduc) com o objetivo de
oferecer formação complementar na área de Tecnologia
da Informação.
Nos módulos, constam aulas nas áreas de
Matemática, Português, Inglês, Raciocínio Lógico,
Informática Básica, Empreendedorismo Social,
Projetos Web, Inkscape, Gimp, HTML, CSS e
Dreamweaver, Flash, Framework – Joomla, Lógica de
programação – Scratch e Phyton, PHP, Hardware,
Redes de computadores, Linux Intermediário,
Programação Java, iniciação à computação gráfica, à

gravação, composição musical, mixagem de áudio, à
edição não linear de vídeo e áudio.
As aulas iniciaram em setembro, nas seguintes
escolas de Fortaleza e na Região Metropolitana: José
Maria Pontes da Rocha, Liceu do Vila Velha, Presidente
Humberto Castelo Branco, Júlia Giffoni, Joaquim
Nogueira, Figueiredo Correia, Dra. Aldaci Barbosa,
Maria Alves Carioca – Caic, Bárbara de Alencar,
Integrada 2 de Maio, Irmão Urbano Gonzalez
Rodrigues, Prof. Mario Shenberg, José de Alencar,
Polivalente Modelo de Fortaleza, José Leopoldino da
Silva Filho, Aldaci Barbosa, Figueiredo Correia, José de
Alencar e Colégio Estadual Anchieta.
As inscrições podem ser feitas em diversas
escolas do Estado. Confira a lista de unidades de ensino
disponíveis no site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br).

I Seminário Estadual de Diretores

Festival de Protagonismo Juvenil

Diretores do ensino médio de escolas estaduais
participaram nos dias 1º e 2 de outubro do I Seminário
Estadual de Diretores Escolares, no Marina Park Hotel.
Este foi o sexto encontro do seminário, que reuniu gestores
de escolas de ensino fundamental.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Educação do Ceará (Seduc) realizou entre os dias 19 e 22 de
setembro, o Festival de Protagonismo Juvenil, no espaço
Fábrica de Negócios do Hotel Praia Centro. Empreendedorismo,
aprendizagem e participação democrática motivaram um público
de 1.300 pessoas.

O seminário é realizado pela Secretaria de Educação
do Estado (Seduc), por meio da Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola (Cdesc), com o objetivo de dar
oportunidade aos novos gestores escolares para um
momento de discussão sobre os desafios pedagógicos e
gerenciais enfrentados no dia a dia da escola.

Além de estudantes, o evento reuniu professores e técnicos da
Seduc da capital e do interior e de entidades parceiras, assim
como jovens atendidos por essas instituições. A programação
envolveu palestras, oficinas, a Feira das Experiências
Protagonistas, dois jogos empresariais (um para professor e
outro para aluno), onde simularam seus próprios negócios, além
do II Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis. A secretária Izolda
Cela esteve na solenidade de encerramento do Festival, no dia
22, onde houve também a apresentação do documento de
validação do Fórum dos Grêmios.

O Seminário continua nos dias 8 e 9 com os diretores
de escolas diferenciadas (indígenas). Os encontros do
Seminário acontecem desde o início do mês de setembro.
Nos dias 22 e 23 participaram do Seminário, gestores de
escolas de ensino médio com menos de 900 estudantes.
Dias 24 e 25 foi a vez das escolas de ensino fundamental e
médio com predominância no ensino médio, com mais de
600 alunos e dias 29 e 30, com escolas com menos de 600
alunos.
Expediente:
Jacqueline Cavalcante - jacquelinec@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Patrícia Kinoshita - patriciakinoshita@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Lilian Fonseca - lilianf@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Robson Parreira - rparreira@seduc.ce.gov.br (Diagramador)
Hamilton Lima - hamilton@seduc.ce.gov.br (Fotos)

O Festival teve como objetivo promover a imersão dos
jovens nos conceitos de protagonismo e empreendedorismo. A
iniciativa mobilizou ações locais para que os alunos participantes
iniciem a rede de jovens protagonistas das escolas públicas do
Ceará. O evento é fruto da política educacional da Seduc para a
juventude e teve um investimento que superou R$ 500 mil.
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