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Ciclo de Palestras mostra nova estrutura da Seduc
A Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

(Adins) promoveu nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira, 
o 1º Ciclo de Palestras sobre a nova estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação (Seduc). O 
evento aconteceu no auditório da instituição, de 
8h30min às 16h30min.

Com o objetivo de divulgar a nova estrutura 
organizacional da Secretaria alinhada à disseminação 
do pensamento estratégico, o ciclo visou envolver o 
corpo funcional para atingir a missão, a visão e os 
objetivos estratégicos da instituição. Além disso, 
pretendeu  fazer com que os servidores percebam a 
Educação como responsabilidade de todos.

As palestras envolveram todos os setores da 
Seduc e o coordenador de cada área explicou qual a 

posição da coordenadoria dentro da nova estrutura, 
afim de esclarecer a quem esta é subordinada.

Foram contemplados ainda os objetivos gerais de 
cada coordenadoria e quais os produtos e serviços das 
células que a compõem. Ao final de cada palestra, foi 
apresentado o alinhamento do setor em relação ao 
Planejamento Estratégico da Seduc (PE), isto é, para 
qual objetivo do PE ele contribui com suas metas e 
ações estratégicas.

Para efetivar a participação neste primeiro evento, 
foram  realizadas inscrições desde o dia 1º de junho. Há 
previsão de um segundo Ciclo de Palestras destinado 
aos servidores que não participaram desse momento.

Conferência Estadual de Educação
No último dia 5, na Assembléia Legislativa, foram 

lançadas as atividades da Conferência Estadual de 
Educação do Ceará (COEE).

A COEE, que acontecerá em Fortaleza no próximo 
mês de novembro deste ano, é  uma das etapas que 
precede a Conferência Nacional de Educação (Conae), 
promovida pelo  Ministério de Educação (MEC). O evento 
nacional ocorre de 23 a 27 de abril de 2010, em Brasília 
(DF).

Entre os objetivos do evento, estão a integração de 
todos os níveis da educação numa abordagem sistêmica e 
a construção de um conjunto de propostas a serem 
encaminhadas à Conae.



O núcleo gestor da Escola de Educação 
Profissional Poeta Sinó Pinheiro, sob a jurisdição da 11ª 
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 
Educação(Crede), em Jaguaribe, promoveu no início 
deste mês a avaliação dos estudantes da instituição. 
Realizado bimestralmente, o trabalho é viabilizado por 
meio do Projeto Diretor de Turma, implantado nas 51 
escolas de Educação Profissional.  

Conforme a escola, o Projeto consiste em eleger 
um professor diretor de cada turma, o qual tem a tarefa de 
acompanhar o desempenho dos alunos de uma 
determinada classe. A partir do acompanhamento, são 
elaborados relatórios que servirão como base para a 
avaliação bimestral.

Lançado em outubro de 2008, o Diretor de Turma 
agrega um conjunto de vertentes de atuação 
correspondendo aos seus diversos interlocutores: 
alunos, professores, pais e responsáveis. Tem como 
objetivo principal  minimizar a evasão escolar, motivar os 
alunos e melhorar a qualidade do ensino aprendizagem.

O Governo do Estado vem reafirmando 
seus compromissos com a valorização do 
professor. Em maio passado, concedeu aos 
profissionais do magistério de 1º e 2º graus em 
atividade o pagamento da progressão horizontal 
por desempenho e antiguidade, relativo aos 
meses de setembro de 2008 a junho de 2009.

O valor do benefício concedido a cerca de 
10.920 servidores totalizou em média R$ 10 
milhões. Até o próximo dia 30, a Seduc divulgará 
o edital do Concurso para Professor. A 
Secretaria criou a Comissão do Concurso que 
foi encaminhada à Secretaria de Planejamento 
e Gestão(Seplag) para efetivar a sua 
formalização através de Portaria e definiu um 
calendário com todas as etapas deste processo.

Projeto Diretor de TurmaValorização do Professor

Definição do Plametas
Após o processo de seleção e eleição dos 

diretores das escolas estaduais, chegou a hora do 
gestor definir como será o trabalho que irá 
desenvolver para assegurar uma instituição de 
qualidade para os alunos da rede pública.

Esse passo a passo será apresentado por 
meio do Plano de Metas do Diretor (Plametas), 
instituído, esse ano, pela Secretaria da 
Educação(Seduc) que tem como objetivo 
alcançar as metas da escola, por exemplo, 
ampliação do número de matriculas e elevação da 
permanência dos alunos no Ensino Médio.

O instrumento representa o compromisso 
inicial do diretor com a sua escola e a Seduc, 
servindo de base para a redefinição, junto à 
comunidade escolar, dos instrumentos de gestão. 
Neste momento  o Plametas de cada diretor 
passa por análise na Seduc, por meio da 
Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola 
(Cdesc) que, ainda este mês, deverá emitir o 
parecer e fará contato com cada diretor. 

Inicialmente, o Plametas será o plano 
individual do diretor. Mas, até agosto de 2009, 
depois de submetido à comunidade escolar e 
redefinido, será transformado na Agenda 
Estratégica da Escola que se constituirá num dos 
instrumentos de gestão da escola.


