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Indígenas ganham novas escolas
As comunidades indígenas das etnias Tapeba e
Tremembé, respectivamente, em Caucaia e Itarema,
ganharam novos prédios para as escolas que antes
funcionavam em locais inadequados para o ensino e a
aprendizagem. As inaugurações ocorreram nos dias 4,
5 e 6 passados, com a presença do secretário Idilvan
Alencar que representou a Secretaria da
Educação(Seduc). As novas unidades atenderão mais
de 2 mil alunos e contaram com investimentos que
superam R$ 3 milhões, provenientes dos Governos
Federal e Estadual.
Os alunos comemoraram a abertura das Escolas
Diferenciadas de Ensino Fundamental e Médio
(EDEFM) Tapeba Capoeira, Amélia Domingos, Trilho,
Narciso Ferreira Matos, Vila dos Cacos, em Caucaia, e

Tapera, em Itarema. No próximo dia 13, será
inaugurada a EDEFM Raízes Indígenas, em Novo
Oriente.
A ação tem como finalidade garantir a educação,
respeitando as especifidades da cultura e da história
dos povos indígenas cearenses. Além das salas de
aula, a estrutura dispõe de laboratórios de informática,
dependências administrativas e áreas específicas para
a prática de danças típicas, como o Torém. As novas
escolas serão assumidas por professores das próprias
comunidades, onde as aulas são ministradas pelos
educadores que conhecem os costumes e as crenças
locais. Segundo Idilvan Alencar, o Ceará, ao longo de
300 anos, contou com 36 unidades indígenas e só na
atual gestão serão construídas mais 16 escolas.

Ensino Médio
Conhecer modelos de organização do ensino
médio em diversos países e sua articulação com a
educação técnica e profissional, pontos fortes e
desafios. Este foi o objetivo do Seminário Internacional
de Políticas sobre Melhores Práticas no Ensino Médio,
realizado nos dias 3 e 4 de maio, em Brasília. A secretária
da Educação, Izolda Cela, e o secretário adjunto
Maurício Holanda participaram do encontro que reuniu
especialistas e gestores em educação de países da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) — Brasil, Estados Unidos, Canadá
Inglaterra, França, Escócia, Chile e Uruguai. O evento foi
promovido pelo MEC e Banco Interamericano de
Desenvolvimento(BID), com o apoio da OCDE.
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Ginásios poliesportivos
Alunos e profissionais da educação de
Cedro e Farias Brito receberam dois ginásios
poliesportivos. No dia 7, a solenidade de
inauguração aconteceu na Escola Estadual de
Educação Profissional (EEEP) Francisca
Albuquerque Moura, localizada no primeiro
município. Na mesma data, em Farias Brito, foi a
vez da Escola de Ensino Médio Gabriel Bezerra
de Morais inaugurar o novo equipamento. Os
empreendimentos contaram com recursos no
valor de R$ 816 mil. O secretário executivo,
Idilvan Alencar, participou do evento,
representando a SEDUC.

PRÊMIO NACIONAL
DE REFERÊNCIA EM
GESTÃO ESCOLAR
ANO-BASE | 2009

PARTICIPE. SUA ESCOLA FAZ ESCOLA.

O ginásio da Escola Profissional irá
beneficiar 233 estudantes, que poderão
desenvolver atividades de esporte, cultura e
lazer. De acordo com a diretora Lúcia Santana,
os alunos praticavam atividades esportivas nas
áreas livres da escola. “Com esta iniciativa,
estamos realizando mais um sonho”, afirma. O
valor da obra é de R$ 465 mil.
Na Escola de Ensino Médio Gabriel
Bezerra de Morais, a inauguração irá reunir os
850 estudantes da unidade de ensino. Criada
em 1978, hoje possui uma extensão de ensino
no distrito de Cariutaba. O investimento foi na
ordem de R$ 351 mil.

Revista do Programa Alfabetização na Idade Certa - PAIC

Prêmio Gestão Escolar

Blog da Revista Pense!

As escolas públicas inscritas no Prêmio Nacional
de Referência em Gestão Escolar – Ano Base 2009
terão sua documentação avaliada pelo Comitê Regional
até o próximo dia 14 de maio, data em que serão
encaminhadas à Seduc. O Prêmio é uma iniciativa do
Conselho Nacional dos Secretários de
Educação(Consed), União dos Dirigentes Municipais de
Educação(Undime), da Unesco e da Fundação Roberto
Marinho.

Foi lançado o blog pensepaic.seduc.ce.gov.br, um
canal direto de comunicação com os leitores da Revista
Pense!, publicação da Seduc, por meio do Programa
Alfabetização na Idade Certa(Paic). A ideia é agilizar o
contato com os professores atendidos pelo programa
nos 184 municípios cearenses e leitores da revista,
distribuída aos profissionais da Educação Infantil, 1º e 2º
anos, além dos técnicos do Paic na Seduc, nas
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da
Educação(Crede) e nas Secretarias Municipais de
Educação.

A primeira escola de cada Estado/DF selecionada
recebe, além do diploma Escola Referência Nacional
em Gestão Escolar, a importância de R$ 2.000,00 e uma
coletânea de vídeos educativos concedidos pela
Fundação Roberto Marinho. Os diretores dessas
escolas são contemplados com o diploma Liderança em
Gestão Escolar e recebem como prêmio uma viagem de
intercâmbio no Brasil e/ou no exterior. As seis finalistas
receberão R$ 3.500,00 e para o primeiro lugar haverá o
prêmio de R$ 15.000,00, concedido pela Fundação e
também o diploma Destaque Brasil.
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)

A publicação fala sobre o dia a dia da escola
cearense, as experiências educacionais que estão
dando certo, além de artigos, ensaios e espaço para
troca de ideias. Pode ser utilizada dentro e fora da sala de
aula, estimulando a criatividade e a reflexão, trazendo
respostas a dúvidas e situações do cotidiano pedagógico
e aprofundando seus conhecimentos culturais. Com a
nova ferramenta, o leitor poderá conferir as matérias da
Revista Pense!, sugerir pautas e acompanhar as ações
do Paic.
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