
N. 1581  •  30 de março de 2008

educação on line • 1

Alunos mostram projetos científicos em SP
Nove trabalhos de alunos das Escolas Maria 

Celeste de Azevedo Porto e Raimundo Nonato 
Ribeiro, no município de Trairi, e do Liceu de 
Maracanaú, receberam premiações durante a Feira 
Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2009, 
realizada entre os dias 17 e 21 de março, em São 
Paulo. As experiências também garantiram 
credenciamento para participar da V Feira Nordestina 
de C iênc ia  e  Tecno log ia  (Fenec i t ) ,  em 
Camaragibe(PE), e do I Movimento Científico Norte-
Nordeste (Mocinn), em Belém(PA).

O Liceu obteve dois primeiros lugares nacionais 
nas categorias Engenharia e Ciências da Saúde com 
os trabalhos: Construção de um robô inseto baseado 
na utilização de materiais reciclados, e A utilização do 

biocontrolador orgânico a partir do extrato das folhas 
de nim. Lucas Magalhães, um dos criadores do robô 
inseto, está empolgado com o resultado e diz ter 
muitas idéias para novos trabalhos. "Esse prêmio 
serve de estímulo para que eu possa melhorar cada 
vez mais esse projeto e desenvolver vários outros na 
área da tecnologia, sempre utilizando materiais 
recicláveis", acrescentou. Outros quatro projetos, 
também do Liceu, alcançaram resultados 
expressivos.

A Obtenção de etanol a partir de hidrolisado 
obtido por tratamento térmico de algas verdes 
conquistou o Prêmio Embrapa - Meio Ambiente e o 
Convênio Projeto Parceiro Embrapa. Já a Fitoterapia: 
buscando a cura através da natureza recebeu o 
Prêmio Semente Científica: Méritos em criatividade, 
rigor científico e relevância social, além do Apoio 
Embrapa. A implantação da Rádio Escolar abastecida 
com energia fotovoltáica e a Produção de Plástico 
Formol receberam credenciais para eventos 
científicos.

A Escola Maria Celeste de Azevedo Porto ficou 
com o 2º lugar na categoria Ciências Biológicas, com 
o projeto Zooplâncton na Zona Costeira de Trairi. O 
município também inspirou as experiências da Escola 
Raimundo Nonato Ribeiro que falam de Algas: 
Diversidade Fisiológica e Fonte Alternativa de 
Alimentos e Frutas silvestres da caatinga: preservar 
para alimentar e prevenir patologias humanas. As 
duas receberam seis premiações diferenciadas.
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No último dia 18 de março, a Secretaria do 
Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) em parceira 
com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 
(CBTM) realizou a entrega de 32 mesas para a prática 
do esporte que atenderão alunos de 32 escolas da 
rede estadual de ensino. Participaram do evento, o 
secretário do Esporte, Ferrúcio Feitosa, o secretário 
executivo da Secretaria da Educação(Seduc), Idilvan 
Alencar, e a assessora institucional do Gabinete da 
Seduc, Cristiane Holanda.

Conforme Idilvan Alencar, a Seduc vem 
mantendo ações para fortalecer a prática do esporte 
nas escolas. Ele disse que 50 escolas, cujos terrenos 
não apresentam condições de construção de quadras 
ganharão academias de ginástica.

O secretário Ferrúcio Feitosa falou da 
importância do esporte para a educação e lembrou 
que 50 escolas abrem as portas no final de semana 
para os alunos com a oferta de diversas atividades 
nessa área. “Estamos trabalhando muito para o 
fortalecimento do esporte educacional” – ressaltou.

Cerca de 250 jovens participaram nos dias 14 e 15 
de março, do maior encontro de agentes de mudança 
social. A iniciativa é resultado da parceria entre a 
Secretaria de Educação (Seduc), no âmbito do projeto 
E-Jovem, e a Ashoka Empreendedores Sociais, através 
do Programa de Juventude Geração MudaMundo 
(GMM). O encontro visou integrar os participantes do 
projeto E-Jovem, módulo de empreendedorismo social, 
que criam e lideram seus próprios empreendimentos 
sociais, num espaço de troca de experiências, fomento e 
fortalecimento do conceito de empreendedorismo 
social.

A parceria entre a Seduc e a Ashoka é uma 
cooperação técnica em fase de projeto-piloto que 
procura promover a educação e o fomento ao 
empreendedorismo social juvenil. Com essa iniciativa, 
mais de 150 projetos sociais de jovens cearenses 
recebem apoio financeiro, proveniente do Governo do 
Estado, e pedagógico, fornecido pelo Programa 
Geração MudaMundo. 

Alunos vão praticar tênis de mesaJovens empreendedores se reúnem

Eleições de diretores vão até abril
O período de eleições para diretores das 

escolas da rede estadual de ensino começaram no 
último dia 16 de março e prosseguem até 27 de 
abril. Algumas escolas do interior do estado já 
finalizaram o processo de eleição e já possuem 
diretores eleitos.

Os candidatos das escolas sob a jurisdição da 
19ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento 
da Educação (Crede) e da Superintendência das 
Escolas de Fortaleza (Sefor) deveriam registrar 
suas candidaturas até o dia 27 de março passado. 
As eleições dessas escolas serão realizadas entre 
os dias 16 e 27 de abril. Na capital, acontecerá por 

região, enquanto a Crede seguirá um calendário 
diversificado por escola. 

A eleição integra o processo de escolha de 
diretores para as escolas públicas estaduais.  A 
primeira fase correspondeu à prova objetiva, a 
segunda ao curso a distância de Gestão da 
Educação Pública e a terceira abrangeu os 
exames de títulos. Os aprovados constituíram o 
banco de gestores e os que optaram por se 
candidatar ao cargo em comissão de diretor 
deverão participar de eleição direta e secreta pela 
comunidade escolar, que é de fundamental 
importância neste processo, como forma de 
atender ao preceito constitucional de gestão 
democrática.
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