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Alunos participam de feiras internacionais
Alunos da rede estadual de ensino vêm se
destacando em feiras de Ciências e Engenharia, de
nível nacional e internacional. Nos meses de abril e
maio, estudantes do Liceu de Maracanaú participam de
eventos na Polônia, Estados Unidos e Chile.
Entre os dias 24 e 29 de abril, o aluno Santiago
Gonçalves representou o Liceu na 16ª International
Conference of Young Scientists (Icys), na Polônia. O
estudante apresentou o projeto Aplicação de Novo
Fluxos Energéticos – Uma Abordagem Realista da
Energia Solar.
No dia 27 de abril, foi a vez de Mateus Alex
Barbosa apresentar o projeto Produção de etanol a
partir de hidrolisado obtido por tratamento térmico das

algas verdes. O aluno participou do III Foro Internacional
de Ciências e Ingeniería, em Santiago, no Chile.
Em maio, entre os dias 9 e 15, Luan Mariano e
Débora Everlen estarão na International Science and
Engineering Fair (Isef), nos Estados Unidos. Os jovens
apresentarão o trabalho que se baseia na Extração de
pigmentos naturais para a fabricação de tintas como
ferramenta para educação ambiental.
Diversificar a oferta do ensino médio, visando sua
articulação com a educação profissional e continuidade
dos estudos está entre os objetivos da Secretaria da
Educação do Estado (Seduc) que apóia as ações dos
alunos em todas as áreas do conhecimento, assim
como suas participações em eventos científicos.

Conferência pelo Meio Ambiente
Com o intuito de discutir alternativas destinadas a
mudanças ambientais globais, 27 alunos da rede
pública de ensino do Ceará, participaram da III
Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, realizada entre 3 e 8 de abril, em Brasília. Os
alunos cearenses que participaram do evento foram
escolhidos como Delegados na Conferência Estadual,
realizada em dezembro de 2008, em Fortaleza.
A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente é uma campanha que discute o meio
ambiente em sua dimensão política e caracteriza-se
pela mobilização e engajamento da comunidade
escolar em debates socioambientais.
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Interior terá novas quadras
Garantir a prática de atividades esportivas e
um espaço para a convivência da comunidade
escolar estão entre os objetivos do Governo do
Estado, por meio da Secretaria da
Educação(Seduc), ao construir quadras
cobertas para 43 escolas no interior do Ceará. O
esforço representa um investimento que supera
R$ 15 milhões. As seis primeiras serão entregues
aos municípios de Acaraú, Aracati, Araripe,
Baturité, Granja e Tauá.
Nesse momento, as unidades de ensino
beneficiadas são: Liceu de Acaraú, Escola de
Ensino Fundamental e Médio Beni Carvalho,

Escola de Ensino Fundamental e Médio Carlota
Tavares, Liceu de Baturité, Colégio Estadual São
José e Liceu de Tauá. Somente nestas escolas,
as obras receberam recursos da ordem de R$
1,6 milhão. As demais quadras estão em
construção e devem ficar prontas ainda em 2009
em escolas estaduais de 36 municípios.
A atual gestão estadual trabalha com ações
compartilhadas, envolvendo seus diversos
órgãos para melhorar a vida dos cearenses.
Neste sentido é que a Secretaria do Esporte
também atua em reformas de equipamentos
esportivos. Na rede estadual de ensino, serão
feitas 34 cobertas de quadras esportivas.

Encontro prepara técnicos

Capacitação incentiva a leitura

A Secretaria da Educação (Seduc), por meio
da Célula de Aperfeiçoamento Pedagógico,
realizou entre os dias 5 e 8 de maio, das 8 às 17
horas, o Encontro Técnico do Programa do Livro.
O evento, que ocorreu no auditório da Seduc,
teve como objetivo principal repassar, aos 247
participantes, todas as orientações e critérios que
irão fundamentar a escolha do livro didático para
2010, do 1ª ao 5ª ano do Ensino Fundamental.

Com o objetivo de preparar os técnicos da
educação para a implantação dos Clubes de Leitura
nos 184 municípios do Estado do Ceará, a
Secretaria da Educação(Seduc) realizou, entre os
dias 27 e 30 de abril, o curso Mediador da Leitura. A
iniciativa integra o Eixo de Literatura Infantil e
Formação do Leitor do Programa Alfabetização na
Idade Certa(Paic).

Estiveram reunidos os técnicos da Seduc,
das 20 Coordenadorias Regionais de
Desenvolvimento da Educação (Crede),
Superintendência das Escolas de Fortaleza
(Sefor) e Secretaria Municipal de Educação
(SME). A programação ofertada durante o
encontro atendeu a todos os participantes que
ficaram em 4 grupos diferentes.
Expediente:
Jacqueline Cavalcante - jacquelinec@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Hamilton Lima - hamilton@seduc.ce.gov.br (Fotos)
Robson Parreira - rparreira@seduc.ce.gov.br (Diagramador)
Patrícia Kinoshita - patriciakinoshita@seduc.ce.gov.br (Estagiária)
Liana Sampaio - liana@seduc.ce.gov.br (Estagiária)

A ação visou incentivar o prazer pela leitura
estimulando a diversidade cultural entre os
participantes dos clubes: professores das séries
iniciais e educação infantil. Ao todo 225 pessoas
participaram da formação.
O Clube da Leitura, que terá início em junho
deste ano, é uma iniciativa do Paic, e propiciará aos
professores um espaço de encontro com o intuito de
desenvolver a cultura da leitura dentro da sala de
aula.
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