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Sefor inicia formação sobre Grêmios Escolares
Conhecer as diretrizes e responsabilidades de
um diretor de Grêmio Escolar estão entre os assuntos
de uma Formação que a Superintendência das
Escolas Estaduais de Fortaleza(Sefor) realiza nos
meses de maio e junho para alunos que integram
essas entidades nas unidades da capital. O primeiro
encontro será no sábado, dia 22, das 8 às 12 horas,
na Escola Cláudio Martins. Durante o evento, o
grêmio anfitrião apresentará suas atividades aos
visitantes.
A iniciativa integra o Projeto de Formação em
Protagonismo Juvenil que propiciará aos diretores de
grêmios a oportunidade de vivenciar a gestão
estudantil. O trabalho de capacitação e incentivo aos
grêmios nas escolas é amparado pela Lei Federal nº

7398/85 que dispõe sobre a criação das entidades
nas escolas do país e estabelece as cinco áreas de
atuação para os diretores: educacional, cultural,
cívica, social e esportiva.
Segundo mapeamento realizado pela Sefor, das
176 escolas localizadas em Fortaleza, 78 estão sem
grêmios. Nesse caso, haverá um encontro extra com
diretores e coordenadores dessas escolas para que
os gestores também tenham uma formação
adequada nessa área. A expectativa da
Superintendência, é de que a partir dos
conhecimentos adquiridos, os grêmios sejam
montados, enquanto os já existentes possam
compreender melhor as suas ações.

Inscrições prorrogadas

PRÊMIO NACIONAL
DE REFERÊNCIA EM
GESTÃO ESCOLAR
ANO-BASE | 2009
PARTICIPE. SUA ESCOLA FAZ ESCOLA.

Foi prorrogado o prazo para as inscrições do
Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar –
Ano base 2009. O dossiê que evidencia os projetos e
atividades desenvolvidas nas escolas e o processo de
auto-avaliação escolar deve ser entregue até o dia 31
de maio de 2010, nas Secretarias de Estado da
Educação para registrar a candidatura aos comitês,
estaduais / regionais de avaliação. Podem participar
escolas públicas estaduais, municipais ou
conveniadas que possuam mais de cem alunos
matriculados na educação básica. O Prêmio busca
contribuir para que as escolas passem a incorporar
uma cultura de auto-avaliação de seu processo de
gestão.
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Novo prazo para inscrição
O MEC e a Fundação Itaú prorrogaram até o dia
7 de junho as inscrições da segunda edição da
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o
Futuro. A iniciativa está sob a coordenação técnica
do Centro de Estudo e Pesquisa em Educação,
Cultura e Ação Comunitária(Cenpec). Podem
participar educadores que trabalham com turmas do
5º ao 9º ano (4ª à 8ª série) do ensino fundamental e
das três séries do ensino médio. A competição terá
como tema central O Lugar Onde Vivo.
A Olimpíada valoriza a interação das crianças e
jovens com o meio em que vivem. Ao desenvolver os
textos, o aluno resgata histórias, aprofunda o
conhecimento sobre sua realidade e estreita

vínculos com a comunidade. Trata-se de uma
oportunidade para o aperfeiçoamento de
professores e uma ocasião especial para os alunos
desenvolverem práticas de leitura e escrita. Alunos
do 5º e do 6º anos (4ª e 5ª séries) vão desenvolver
trabalhos de poesia; do 7º e do 8º anos (6ª e 8ª
séries), de memória; do nono ano do ensino
fundamental e da 1ª série do ensino médio, de
crônica; da 2ª e da 3ª séries, de artigos de opinião.
Alunos e professores participarão de etapas
escolares, municipais, estaduais e regionais e da
nacional. Serão selecionados 500 textos
semifinalistas na etapa estadual, 152 na regional e
20 na nacional.

Novo Oriente recebe Escola Indígena

Termo de Cooperação Técnica

A comunidade indígena portiguara do município
de Novo Oriente recebeu, no último dia 13, uma
unidade de ensino indígena. O secretário executivo da
Seduc, Idilvan Alencar,
entregou a Escola
Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio Raízes
Indígenas cujo investimento foi de R$ 416 mil. A escola
tem duas salas de aula, laboratório de Informática,
dependências administrativas e área específica para a
realização de atividades típicas culturais.

A secretária da Educação, Izolda Cela, e a
diretora Geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará (Ipece), Eveline Barbosa,
firmaram no dia 6 de maio o Termo de Cooperação
Técnica, que tem o objetivo de ampliar a
cooperação técnico-científica entre as duas
instituições no âmbito de Estudos e Projetos nas
áreas de conhecimento, no tocante à
operacionalização de trabalho na área de
cartografia, geoprocessamento e estudos
socioeconômicos.

A unidade de ensino tem capacidade para
atender mais de 160 alunos das comunidades de
Lagoinha dos Potiguaras, Açude dos Carvalhos e
Pedra D'água.
Nos últimos dias 4,5 e 6 foram entregues as
EDEFM Tapeba Capoeira, Amélia Domingos, do Trilho,
Narciso Ferreira Matos e Vila dos Cacos, em Caucaia,
e Tapera, em Itarema. O investimento foi de R$ 3,5
milhões.

Expediente:
Jacqueline Cavalcante - jacquelinec@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Patrícia Kinoshita - patriciakinoshita@seduc.ce.gov.br (Jornalista / Diagramação)
Lilian Fonseca - lilianf@seduc.ce.gov.br (Jornalista)

Atualmente dois projetos já estão em
execução. O primeiro é o estudo e avaliação de
políticas públicas na área de educação. O segundo
trata da atualização do georreferenciamento das
escolas públicas do Ceará e geração de mapas
socioeconômicos interativos com indicadores
educacionais para os municípios cearenses, a
serem disponibilizados.
ADINS / Assessoria de Comunicação
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