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Governo amplia educação profissional 
Para comemorar o início do ano letivo em 

Fortaleza e a abertura de novas unidades de ensino, o 
vice-governador Francisco Pinheiro  e a secretária 
Izolda Cela inauguraram na última segunda-feira (9), a 
Escola Estadual de Educação Profissional Mário 
Alencar. A unidade se somará às outras 26, que 
também ofertarão ensino profissionalizante em 2009. 
Com a ampliação, o Governo do Estado passa a 
oferecer ensino médio integrado à educação 
profissional a 12,4 mil estudantes em 51 escolas em 
Fortaleza e no Interior.

Segundo o vice-governador, o método não só 
possibilita a formação educacional do jovem, como 
garante a ele um futuro. “Quando inauguramos uma 
escola dessa significa que estamos dando a 
possibilidade de que jovens com menor aquisição 
financeira tenham melhores chances através de um 
emprego”.

Em 2009, serão atendidos 4 mil alunos que 
deixaram o ensino fundamental e agora terão acesso à 
educação básica e cursos técnicos em diversas áreas. 
O esforço representa um investimento da ordem de R$ 
35,7 milhões, somente esse ano.

No início das atividades escolares, os gestores 
da Secretaria da Educação (Seduc) ministraram aulas 
inaugurais, entre os dias 9 e 12 de março, nas 26 

unidades que atendiam antes diversas modalidades e 
agora começam a trabalhar com a nova sistemática.

Conforme a secretária Izolda Cela, a oferta dos 
cursos técnicos desperta o interesse do aluno para o 
estudo, o que pode ser comprovado com a queda no 
índice de abandono escolar, a partir da inauguração 
das escolas em 2008. “O número de alunos que se 
matriculava mas não concluía o ano letivo chegava a 
25%, hoje esse índice baixou para quase 0%”, 
destacou a secretária. Lembrou ainda que o objetivo 
agora é modificar os baixos índices da educação 
cearense. “Temos total condição de mudar esses 
resultados”, finalizou.

As Escolas de Educação Profissional ofertam o 
Ensino Médio Integrado - currículo do ensino médio 
integrado à área técnica em tempo integral. A novidade 
em 2009 é a chegada de nove cursos técnicos: 
comércio, finanças, meio ambiente, agroindústria, 
aquicultura, estética, massoterapia, produção de 
moda e edificação. Eles se juntam aos quatro 
(enfermagem, segurança no trabalho, turismo e 
informática) ofertados no ano passado para fortalecer 
a profissionalização conforme as necessidades de 
cada região. A iniciativa tem como objetivo articular o 
currículo do ensino médio com a formação para o 
mundo do trabalho.

Cursos ofertados em 2009: Finanças, Meio Ambiente, Estética, Comércio, 

Agricultura, Edificações, Agroindústria, Massoterapia e Produção de moda.
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EEP Francisca Castro Mesquita  (Reriutaba)

EEP Frei Orlando (Canindé)

EEP Ma. Dolores Alcântara e Silva (Horizonte)

EEP Edson Queiroz (Cascavel)

EEP Profa. Elsa Maria Porto C. Lima (Aracati)

EEP Prof. Walter Cavalcante Maia (Russas)

EEP David Vieira (Boa Viagem)

EEP Alfredo Nunes de Melo (Acopiara)

EEP Presidente Médici (Campos Sales)

EEP Pe.Bosco de Lima (Mauriti)

EEP Prof. Moreira de Sousa (Juazeiro do Norte)

EEP Anderson Borges de Carvalho (Juazeiro do 

Norte)

EEP Presidente Roosevelt (Fortaleza)

EEP Júlia Giffoni (Fortaleza)

EEP Mal. Juarez Távora (Fortaleza)

EEP Prof. Onélio Porto (Fortaleza)

EEP José de Barcelos (Fortaleza)

EEP Marwin (Fortaleza)

EEP Gov. Luiz de Gonzaga Mota (Maracanaú)

EEP Marly Ferreira Martins (Caucaia )

EEP Santa Rita (Maranguape)

EEP Adriano Nobre (Itapajé)

EEP Adelino Cunha Alcântara (São Gonçalo)

EEP Tomaz Pompeu de Sousa Brasil (Acaraú)

EEP Mons. José Augusto da Silva (Camocim)

EEP Governador Waldemar Alcântara (Ubajara)

Escolas Estaduais de Educação Profissional - 2009

e-Jovem e Pré-Vest
Além do ensino médio integrado, o aluno 

também vai encontrar na escola profissional 
outras duas importantes iniciativas: e-Jovem e 
Pré-Vest.

Voltado para estudantes do  3º ano do 
Ensino Médio e para egressos das escolas 
públicas estaduais, o e-Jovem é um curso técnico 
à distância, cujo conteúdo é fundamentado nas 
disciplinas: Inglês Instrumental, Informática, 
Lógica das Linguagens de Português e 
Matemática, além de Empreendedorismo Social 
no módulo I, Linux, Inkscape, Gimp, Flash, Html, 
CSS, Dreamweaver, Php, Programação para 

Web, Hardware, Redes, Banco de Dados, Inglês 
técnico, Empreendedorismo e Java no módulo II. 
Os alunos são capacitados em Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Empreendedorismo 
e Cooperativismo, ampliando as chances de 
emprego e renda nas áreas mais pobres do 
Estado. Em 2008, cerca de 2.800 estudantes 
fizeram o e-Jovem. Este ano, mais de 3.500 
vagas serão abertas em 75 municípios do Ceará.

Já o Pré-Vest, prepara os alunos da escola 
pública que desejam cursar uma faculdade. Ano 
passado, um total de 25 mil jovens em 80 
municípios cearenses fizeram o curso e 
receberam aulas de reforço em todas as matérias 
para enfrentar o difícil desafio de vestibular.
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Robson Parreira - rparreira@seduc.ce.gov.br (Diagramador)
Patrícia Kinoshita - patriciakinoshita@seduc.ce.gov.br (Estagiária)
Liana Sampaio - liana@seduc.ce.gov.br (Estagiária)
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