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Comitê Estadual do Prêmio Gestão avalia escolas
O Comitê Estadual do Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar 2009 avaliará, até próximo
mês de agosto, as 19 escolas semifinalistas do Ceará.
Nessa fase, o grupo escolherá seis unidades de ensino e
a que obtiver melhor pontuação será encaminhada para
apreciação do Comitê Nacional, em Brasília. Além do
diploma Escola Referência Nacional em Gestão Escolar,
a unidade receberá a importância de R$ 2.000,00.
O Prêmio destaca-se como um dos mais relevantes
instrumentos de mobilização e de auto-avaliação das
escolas públicas brasileiras, tendo por objetivo a melhoria
da gestão e da qualidade do ensino.
Ao todo, 59 escolas, sendo 35 da rede estadual e 24
da rede municipal, se inscreveram para a premiação. As
concorrentes da fase atual foram escolhidas pelos

Comitês Regionais. O processo de seleção das seis
finalistas envolverá visitas in loco para conhecer a
realidade de cada uma delas por parte do Comitê
Estadual, formado por diversas entidades ligadas à
educação, entre elas, Seduc, Consed, Undime-Ce, Uece
e UFC.
O Prêmio Gestão 2009 - Ano base 2008 foi aberto à
participação de todas as escolas do ensino regular das
redes públicas estaduais, municipais ou conveniadas,
com mais de cem alunos matriculados na educação
básica, que realizem o processo de auto-avaliação,
respeitando as orientações do regulamento. Trata-se de
uma iniciativa conjunta do Conselho Nacional de
Secretários de Educação(Consed), da União dos
Dirigentes Municipais de Educação(Undime), da Unesco
e Fundação Roberto Marinho.

Concurso para Professor
Em breve, será publicado em Diário Oficial o edital
do Concurso para professores da rede estadual de
ensino médio. Serão ofertadas 4 mil vagas distribuídas
nas diversas disciplinas desse nível de ensino.
O Concurso abrangerá quatro etapas, sendo três
de caráter eliminatório e classificatório, e uma somente
de caráter classificatório. A primeira será constituída de
prova escrita, com 60 questões objetivas de múltipla
escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
Prevista para ocorrer entre setembro e outubro,
acontecerá nas 20 cidades-sede das Coordenadorias
Regionais de Desenvolvimento da Educação(Crede) e
em Fortaleza.
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Febrace recebe projetos
Estudantes e professores de escolas públicas
e privadas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental,
do Ensino Médio e Técnico podem participar da 8ª
edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
(Febrace), que acontecerá de 9 a 11 de março de
2010, na Universidade de São Paulo. Os
interessados em participar podem fazer até o dia 12
de novembro o envio de projetos e postagem da
documentação. Para maiores informações, acessar
o site: http://www.lsi.usp.br/febrace/.
Na última edição, foi o que fizeram os
estudantes de três escolas públicas estaduais
cearenses. Ao todo, nove trabalhos produzidos
pelos alunos das Escolas Maria Celeste de Azevedo

Porto e Raimundo Nonato Ribeiro, localizadas no
município de Trairi, e do Liceu de Maracanaú, foram
apresentados no evento em março desse ano.
A Febrace tem como principal objetivo
estimular e gerar oportunidades para novos talentos
nas áreas das Ciências (Exatas, da Terra,
Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas)
e Engenharia. A organização e a realização do
evento anual são feitas pelo Laboratório de
Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (Epusp) e conta, todos
os anos, com o apoio de diversas instituições
públicas e privadas, como a Unesco, o Ministério da
Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia,
entre outros.

Alfabetização do Idoso

Projeto Escola, viva o Castelão!

Foi realizado, no último dia 3, o segundo
momento de formação do Programa de Alfabetização
do Idoso com Inclusão Digital. O evento aconteceu no
Núcleo Tecnológico da Superintendência das Escolas
de Fortaleza (Sefor), para os professores e no
Auditório da Seduc, para os técnicos.

Alunos de escolas estaduais de Fortaleza terão
acesso ao estádio Castelão toda quinta-feira. A iniciativa
integra o Projeto Escola, viva o Castelão!, desenvolvido
pelas Secretarias da Educação (Seduc) e do Esporte
(Sesporte). O objetivo é conscientizar os futuros
torcedores sobre a importância da realização da Copa
em Fortaleza. A primeira visita ocorreu no último dia 16.

O Programa de Alfabetização do Idoso com
Inclusão Digital é um projeto piloto organizado pela
Coordenadoria de Cooperação com os Municípios
(Copem), para a alfabetização de pessoas com idade
a partir de 60 anos por meio do computador. Iniciadas
em junho desse ano, as aulas se estendem até
novembro, com carga horária de 16 horas semanais.

Neste primeiro momento, o projeto será destinado
aos alunos do 9º ano. A cada semana serão
contemplados 40 alunos em turnos alternados, isto é,
uma semana pela manhã e outra à tarde. As visitas
ocorrerão no contraturno dos alunos para não atrapalhar
a rotina escolar.

O Ceará conta com um total de 30 turmas de
alfabetização. Destas, 10 estão nos Centros de
Educação de Jovens e Adultos (Ceja), em Fortaleza,
e 20 nas sedes das Coordenadorias Regionais de
Desenvolvimento da Educação (Crede), no interior.
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)

Na visita ao Castelão os alunos terão oportunidade
de conhecer as dependências do Estádio, assistir vídeos
e palestras sobre a Copa do Mundo, presenciar relatos
de superação e vitórias através do esporte, além de
participar de atividades esportivas e de lazer. Os
visitantes terão ainda transporte de ida e volta e um
lanche.
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