Secretaria Executiva de Ensino Médio e Educação Profissional
Coordenadoria de Protagonismo Estudantil
PORTFÓLIO
A Coordenadoria de Protagonismo Estudantil é uma estrutura de gestão e operacionalização de
ações e iniciativas para a promoção do protagonismo estudantil nas escolas da rede estadual de
ensino. Entende-se o protagonismo como elemento fundamental na formação dos estudantes como
pessoas humanas, futuros profissionais, cidadãos e potenciais agentes de transformações positivas em
suas comunidades, na medida em que compreendem seu papel na sociedade atual.
A estratégia da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil consiste na criação de uma cultura de
engajamento e pró-atividade dos estudantes cearenses através da introdução de valores como a
cooperação, empatia e protagonismo no dia a dia das escolas. O Fluxo das ações e atribuições da
Coordenadoria está distribuído através das seguintes Células:
•

A Célula de Projetos Educacionais, Articulação e Mobilização Estudantil (CEPEA): tem
como proposta facilitar ações voltadas para os estudantes das escolas através da vivência
(prática) de atividades coletivas e individuais que despertem o entendimento para as questões
sociais e de cidadania, estimulando a aprendizagem e complementando a formação escolar.

•

A Célula de Projetos Culturais, Esportivos e de Olimpíadas Estudantis (CECOE): tem como
objetivo criar no aluno a motivação para a tomada de iniciativa, descoberta de habilidades e
talentos, e construção de suas identidades juvenis a partir da experiência em atividades
educativas que promovam interação e entretenimento dentro e fora do ambiente escolar.

Gilgleane Silva - Coordenadora (COPES)
Coordenação: (85) 3218.2906
Células: (85)3101.2693 / 3101.3928 / 3101.4375

O Projeto Enem, Chego Junto Chego Bem tem como finalidade mobilizar e preparar os estudantes
para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com segurança e perspectiva de ingresso no ensino
superior. Além do fortalecimento da aprendizagem diária em sala de aula com os professores e
gestores, a Secretaria da Educação do Ceará oferta essa iniciativa que promove diversas atividades.
Ao longo do ano, a ação é planejada em sete etapas:
ETAPAS
1 – DOCUMENTAÇÃO
•

Garantir que os alunos da 3ª série e EJA do ensino médio possuam os documentos (RG e CPF)
necessários para inscrição e realização das provas;

2 – ISENÇÃO DA TAXA
•

Obter isenção da taxa de inscrição para 100% dos alunos da rede;

3 – INSCRIÇÃO
•

Assegurar 100% dos alunos de 3ª série e EJA do ensino médio inscritos no Enem;

4 – MOTIVAÇÃO
•

Promover ações pedagógicas de estudos para o Enem e fazerem boas escolhas, motivando-os
e encorajando-os;

5 – PREPARAÇÃO
•

Propiciar ações pedagógicas para desenvolver as habilidades dos estudantes;

6 – #Enemvou2dias
•

Incentivar a participação dos inscritos no Exame garantindo transporte e oferecendo pontos de
apoio nos dias das provas;

7 – INGRESSO
•

Orientar para o acesso ao ensino superior.

Durante todo o ano de 2019, os estudantes das escolas públicas estaduais terão apoio e estímulo
através de ações pedagógicas, culturais e esportivas para caminhar com ânimo e segurança à vida
universitária.

AÇÕES

•

1. Enem Não Tira Férias - Preparação e motivação para o
ENEM no mês de julho. (9 dias de atividades com aulões e
laboratório de redação)

•

2. #FDScurtindoEnem - Atividades desenvolvidas para
mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino
Médio para fazer o ENEM com segurança e perspectiva de
ingresso no ensino superior.

•

Concurso de Redação Enem: Chego junto, chego a
1.000 – criado para os estudantes da 3ª série do ensino
médio e EJA para que possam fazer uma boa prova de
redação no Enem e possam alcançar a tão sonhada vaga
no ensino superior.

•

Aulões Show de Redação e Palestras Motivacionais (80 palestras)

•

Corretores de Redação - disponíveis em todas as escolas
da rede estadual (1.300)

•

3.#Enemvou2dias - Passaporte ENEM para garantir o
transporte dos mais de 193 mil alunos da rede pública
estadual inscritos no ENEM, nos dias 5 e 12 de novembro de
2017, no 1º evento realizado. (Premiação: 33 viagens para o
litoral - 1650 alunos contemplados). Em 2018, 1650 alunos
conhecendo: 12 cidades praianas (Camocim, Jijoca, Itarema,
Trairí,
Paracuru,
Paraipaba,
Fortaleza,
Aquiraz, Caucaia, Beberibe, Cacavel, Aracati)

•

#Enemnarede - São aulas em formato de vídeos de 8 a
15min disponibilizadas por meio do Centro de Educação a
Distância (CED), possibilita aos alunos uma preparação
complementar explorando assuntos prováveis de serem
abordados nas provas.

•

•

•

#Enemnarede - São aulas em formato de vídeos de 8
a 15min disponibilizadas por meio do Centro de
Educação a Distância (CED), possibilita aos alunos
uma preparação complementar explorando assuntos
prováveis de serem abordados nas provas.

Quiz Enem - Um jogo digital com perguntas e respostas
que poderá ser acessado em smartphones e tablets com o
sistema operacional Android através do Aluno Online

Palpite premiado - É um desafio criado pela SEDUC, onde
os estudantes tem aoportunidade de dá um palpite sobre o
número de aprovados da rede pública estadual em
Instituições de Ensino Superior, em cada ano. Os ganhadores
participam de uma premiação oferecida pela SEDUC.

RESULTADOS

ENEM
2017

●
●
●
●
●
●
●

101.707 alunos da rede estadual na 3ª série do Ensino Médio
Café com o Governador (apresentação dos resultados dos ingressos nas IES);
Bolão ENEM;
Aulões Show de Redação e Motivação (80 palestras)
Corretores de Redação disponíveis em todas as escolas da rede estadual (1.300)
#FDS Curtindo o Enem (oferta para toda a rede estadual)
Material Didático disponível (coleção de preparação para prova de redação/coletânea de
provas do enem dos anos anteriores/simulados online)
Concurso de Redação: Chego junto, chego a 1.000 - Nº de participantes:

RESULTADOS

ENEM
2018

●
●
●
●
●
●
●

107.188 alunos da rede estadual na 3ª série do Ensino Médio
Bolão ENEM;
Aulões Show de Redação e Motivação (80 palestras)
Corretores de Redação disponíveis em todas as escolas da rede estadual
#FDS Curtindo o Enem (oferta para toda a rede estadual)
Material Didático disponível (coleção de preparação para prova de redação/coletânea de
provas do enem dos anos anteriores/simulados online)
Concurso de Redação: Chego junto, chego a 1.000
Percentual de inscrições: 99,3%

INDICADORES DE CRESCIMENTO

INGRESSOS EM IES

AoGosto do Aluno

São as atividades que acontecem na capital e no interior do Estado para mais de 400 mil
estudantes. O mês de agosto é um período especial para a educação, pois no dia 11 deste mês
comemora-se o Dia do Estudante. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará – SEDUC
realiza o Projeto intitulado AoGOSTO do Aluno, com uma série de atividades envolvendo
esporte, cultura e lazer para celebrar esta data tão significativa.

Passeios Culturais
visitas a museus, as praias, dia de lazer em parque aquático
e ida à jogos do Ceará e Fortaleza na Arena Castelão

Corrida das Escolas Públicas Estaduais do Ceará

A Corrida de Rua AoGOSTO do Aluno é uma iniciativa da
Secretaria da Educação do Ceará que objetiva valorizar a
qualidade de vida e o bem-estar em comemoração ao Dia
do Estudante. Além de estimular a participação dos
estudantes matriculados na rede Estadual de Ensino e
demais públicos. A ação visa oportunizar a participação de
uma grande atividade esportiva aliada a práticas saudáveis
de corridas de rua em cada unidade escolar envolvida.

Festival Alunos que Inspiram
O Festival Alunos que Inspiram tem o objetivo de estimular e
incentivar o desenvolvimento artístico e cultural, revelando os
múltiplos talentos dos alunos das escolas públicas. A iniciativa
busca promover a integração cultural de toda a rede por meio das
expressões artísticas e faz parte da programação do AoGosto do
Aluno, sendo uma forma de reconhecimento do talento artístico
cultivado nas escolas. Na versão 2017 foram inscritos 1.472 alunos

1. O Grêmio Estudantil é uma entidade autônoma, criada e
dirigida pelos alunos de uma mesma escola e exerce relevante
papel na implementação da gestão democrática no espaço
escolar, competindo-lhe levar à frente as lutas dos estudantes
pela melhoria da qualidade de ensino e zela pela tomada de
decisão coletiva. Não tem caráter político-partidário, religioso,
racial e também não deverá ter fins lucrativos.
2. OBJETIVOS:
•

Auxiliar no processo de solicitação e distribuição das carteirinhas de estudantes;

•

Mobilizar as ações locais e promover a integração dos estudantes através de atividades
culturais e acadêmicas;

•

Representar os estudantes nos conselhos escolares, fóruns gerais do movimento estudantil
e promover o diálogo com as entidades gerais (Uniões Estaduais e UBES - União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas);

•

Realizar eleições a cada nova gestão (conforme estatuto) e também assembleias gerais;

3. POR QUE CRIAR UM GRÊMIO
•

Para que os estudantes atuem na escola e na comunidade;

•

Para que desenvolvam a capacidade de liderança ao aprender, na prática, a fazer política.

4. PASSOS PARA CONSTRUIR O GRÊMIO NA SUA ESCOLA
1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

A Comissão

A Assembleia

A Comissão

As Chapas e as

Pró-Grêmio

Geral

Eleitoral

Campanhas

5º PASSO
A Eleição

6º PASSO
A Posse

AÇÕES REALIZADAS
Revitalização e
eleições
dos Grêmio

Parceria com o
TRE/Urnas
Eletrônicas

Fóruns Regionais

Curso?Formação em
EaD para gremistas

Curso EaD formação
tutores
CREDE/SEFOR

2016

252

-

-

-

-

2017

600

70 escolas
utilizando urnas
eletrônicas

23 - 1 em cada
CREDE/SEFOR

900 inscrições

46

2018

565

70 escolas
utilizando urnas
eletrônicas

23 - 1 em cada
CREDE/SEFOR 1000
PARTICIPANTES

3.259 MEMBROS (alunos)

➢ O I Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis, previsto para maio de
2018, tem o objetivo de incentivar o protagonismo dos alunos
gremistas.
➢ Os relatos dos alunos podem ser escritos sobre as seguintes áreas
temáticas: Arte e Cultura; Construção de Espaços de Reflexão;
Desporto e Lazer e Incentivo a Educação e Aprendizagem.

O Projeto Círculo de Leitura é resultante de convênio firmado entre o Instituto FernandBraudel de
Economia e a Secretaria da Educação do Ceará.
Objetivo: apoiar a formação de leitores reflexivos e ampliar o seu acesso ao conhecimento por meio da
leitura grupal de obras que ressaltam valores e modelos de conduta ética. Estimulando, com isso, a
formação de uma visão solidária, responsável e transformadora.
Destaca-se por formar entre os próprios estudantes lideranças multiplicadoras, que passam a atuar
como uma espécie de tutores dos demais grupos de alunos, sob a supervisão de um professor.
Como funciona?
Cada Círculo funciona normalmente com 10 (dez) a 15 (quinze) alunos, acompanhados por dois
multiplicadores. Inicialmente se restringia às Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs),
vem alçando novos vôos. Atualmente, cada escola de educação profissional é responsável por
desenvolver o projeto em uma escola de ensino regular da rede pública estadual.
Conheça mais sobre o projeto no site: http://www.circulosdeleitura.org.br
BENEFICIADOS
Em média, 1000 (mil) alunos

OBRAS A SEREM LIDAS
"Fernão Capelo Gaivota" + conto "Sequência"
"Otelo - o Mouro de Veneza"
"O Caminho de Homero"
"O Pequeno Príncipe"
"Kouros"
"Noites Brancas"

Na última formação são incorporados os seguintes
livros à sequência básica:
"O Pintor, a Cidade e o Mar"
“O Espelho"

Aprendizagem cooperativa é um processo onde os membros do grupo ajudam e confiam uns nos
outros para atingir um objetivo acordado. A sala de aula é um excelente lugar para desenvolver as
habilidades de criação de um grupo do qual se terá necessidade no futuro.
Objetivos
1. Habilitar e selecionar professores (a)s facilitador (a)s de aprendizagem cooperativa para agirem na
formação de articuladores (as) estudantis de aprendizagem cooperativa nas escolas, bem como servir
de apoio a estes no ambiente escolar;
2. Preparar professore (a)s para utilizar a aprendizagem cooperativa em sala de aula nas disciplinas de
ministram (português, ciências, etc.) e nas aulas de formação para cidadania e/ou estudos orientados;
3. Formar uma rede de facilitadores (as) de aprendizagem cooperativa que participarão de formação
continuada em aprendizagem cooperativa através de encontros virtuais e presenciais, incluindo relatos
de experiências.
Metodologia
Prevê a interação discente (estudante estudante) como forma de promover não somente a
aprendizagem de conteúdos programáticos, mas também para estimular o desenvolvimento das
competências interpessoais necessárias ao agir cooperativo. Na Seduc, o trabalho de aprendizagem
cooperativa é realizado pela Coordenação do Protagonismo Estudantil, que integra a Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem - CODEA e conta com a parceria da Universidade
Federal do Ceará – UFC. A ideia primordial do Prece é compartilhar o conhecimento e, multiplicá-lo.
Fundado em 1994, na comunidade rural de Cipó, no município de Pentecoste, pelo jovem idealista
Manoel Andrade, hoje professor da UFC. O programa já levou mais de 500 estudantes para a
universidade, ao longo de 22 anos. "A causa de apoio à escola pública é muito nobre e faz uma grande
diferença", defende o precursor do projeto.
O que permite a criação de um bom grupo de Aprendizagem?
As atividades em grupo começam com o treinamento e compreensão dos processos grupais. Um
instrutor começa por facilitar a discussão e sugerir alternativas, mas não impõe soluções ao grupo,
especialmente àqueles que apresentam dificuldade de trabalhar em conjunto. Grupos formados por três
a cinco pessoas (grupos maiores têm dificuldade em manter todo os membros envolvidos); o professor
designa os grupos. Esses grupos funcionam melhor do que os que se formam por si mesmos.
Destaque para os níveis diferentes de habilidades, formação, experiência. O compromisso de cada
membro com o objetivo que é definido e compreendido pelo grupo, além dos princípios e
responsabilidades operacionais compartilhados, definidos e concordados por cada um dos membros.

1. O QUE É
O projeto escolar #AprenderViajando tem o propósito de
proporcionar aos estudantes e professores orientadores
oportunidades de vivenciarem aulas de campo, por meio de viagens
educativas,
a
diversificação
do
repertório
pedagógico,
aprendizagens significativas e experiências na perspectiva de uma
educação integral.

2. OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes oportunidades de vivenciarem, por meio de viagens
educativas, a diversificação do repertório pedagógico, aprendizagens significativas e experiências na
perspectiva de uma educação integral.

3. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
✔ Todas as escolas públicas estaduais estão aptas a elaborar projeto de viagem educativa para
os destinos que serão publicados através de edital.
✔ O professor elaborará seu projeto por área/disciplina com uma proposta de roteiro de visitação
de um dia e meio, devendo enviar no portal Professor Online, conforme o roteiro do Anexo I do
Edital.
✔ A definição dos estudantes e professores que participarão da viagem será feita pela própria
escola, considerando a proporção de 01(um) professor para cada 15 (quinze) estudantes.
✔ As etapas do processo de inscrição, seleção do projeto e realização da viagem estão descritas
nos editais que serão divulgados no site da SEDUC: www.seduc.ce.gov.br

4. ETAPAS
•
•
•
•

Inscrições online
Análise dos Projetos
Divulgação do Resultado
Realização das viagens

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
➢ A SEDUC instituirá uma Comissão para análise dos projetos submetidos pelas escolas.
6. LOGÍSTICA DA VIAGEM
• Transporte: A SEDUC disponibilizará 01 (um) ônibus com capacidade de até 50 (cinquenta)
lugares que seguirá o roteiro estabelecido;
• Alimentação e alojamento: A Crede/Sefor, na qual a escola está vinculada, dará as orientações
sobre os procedimentos para alimentação e alojamento, quando necessário, no transcorrer da
viagem;
• A SEDUC poderá estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para a realização da
viagem educativa.

7. ROTEIROS
Fortaleza
Maranguape
Natal (RN)

Guaramiranga
Palmácia
Baturité
Redenção Pacoti

Aracati Beberibe
Canindé
Quixadá
Sobral

Camocim
Ipu
Tianguá
Viçosa do Ceará

Nova Olinda Crato
Juazeiro do Norte
Barbalha
Assaré

PROGRAMA CNH POPULAR ESTUDANTIL
1. O QUE É
Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de
Veículos Automotores. Voltado para alunos egressos concluintes em 2017 da 3ª série do ensino médio,
do 2º ano da EJA Médio presencial e dos 32 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).
2. PARTE LEGAL
✔ Lei que deu origem: Lei nº 14.288-A, de 06 de janeiro de 2009 (Decreto nº 29.684, de 18 de
março de 2009)
✔ Decreto que amplia vagas para os estudantes: Decreto nº 32.436, de 06 de dezembro de 2017.
3. FINALIDADE
➢ Possibilitar aos estudantes acesso, gratuitamente, à obtenção da primeira Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, nas categorias A, B e, na hipótese de nova classificação, à categoria D,
compreendendo-se a isenção do pagamento dos serviços e taxas.
4. BENEFICIÁRIOS
➢ Alunos egressos concluintes da 3ª série do ensino médio, do 2º ano da EJA Médio presencial e
dos 32 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA)
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
I - para os alunos da 3ª série do ensino médio: será levado em consideração o desempenho escolar do
aluno durante o ano, a ser calculado por uma média aritmética simples das Médias Finais de cada
componente curricular da Base Nacional Comum.
II - para os estudantes concluintes da EJA-Médio presencial: será levado em consideração o
desempenho escolar durante todo o curso, a ser calculado por uma média aritmética simples das notas
de cada componente curricular da Base Nacional Comum.
III - para os estudantes concluintes da EJA-Médio semipresencial: será levado em consideração o
desempenho escolar durante todo o curso, a ser calculado por uma média aritmética simples das notas
de cada componente curricular da Base Nacional Comum.
6. NÚMERO DE VAGAS

As vagas são distribuídas de forma proporcional ao número de matrícula registrada no SIGE ESCOLA
ano base expresso no edital.
7. ADESÃO
A adesão será feita pelo próprio
estudante beneficiário no endereço eletrônico
cnhestudantil.seduc.ce.gov.br e conforme período especificado em edital. Após o período de adesão
dos classificados, ficando alguma vaga remanescente devido a não adesão de algum estudante, será
divulgada uma relação nominal por escola/CEJA dos estudantes selecionados, obedecendo os
mesmos critérios deste edital, para o preenchimento das vagas remanescentes.
8. AUTO ESCOLA
Há parcerias do DETRAN com os Centros de Formção de Condutores distribuidos em todo o Estado do
Ceará. Após a adesão, se o estudante já for de maior idade, este consultará o retorno do DETRAN,
inserindo o CPF no campo indicado. Sendo aprovado o cadastro, aparecerá a lista com o(s) nome(s)
dos CFC disponível(s) para o estudante iniciar o processo da CNH.

No caso de estudante com idade inferior a 18 anos, este finalizará adesão e quando atingir a
maioridade entrará novamente no site: cnhestudantil.seduc.ce.gov.br preenche os dados solicitados
e verifica o retorno do DETRAN.

10. NORMAS DO DETRAN O estudante deverá submeter-se à realização de:
I - avaliação psicológica;
II - exame de aptidão física e mental;
III - exame teórico técnico sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de
formação para condutores; IV - exame de direção veicular, realizado pelo DETRAN/CE, em veículo na
categoria pretendida.

PORTAL ALUNO ONLINE
1. O QUE É
 A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) disponibiliza aos mais de 400 mil estudantes da
rede estadual o Portal Aluno Online - www.aluno.seduc.ce.gov.br - uma plataforma virtual e o
Aplicativo Aluno Online na playstore, que oferece diversos recursos que estimulam o
desenvolvimento escolar e a interação entre os estudantes da rede estadual de ensino. A
plataforma possui 03 perfis: social, acadêmico e profissional. Os alunos poderão interagir por
meio de desafios, notícias, dicas de estudo, grupos de trabalho; além de acessar informações
acadêmicas, como horários de aulas, boletim, material de apoio e o calendário letivo.
APLICATIVO ALUNO ONLINE

2. OBJETIVOS
 Desenvolvimento escolar;
 Interação entre os alunos num ambiente virtual educativo;
 Acesso a informações acadêmicas e profissionais;
 Oportunidades de cursos gratuitos e de estágio;
 Metodologias inovadoras de aprendizagem.
 A ideia é que o portal fique cada vez mais atrativo para os estudantes, com oportunidades de
cursos gratuitos e de estágio, informações sobre orientação
profissional, metodologias inovadoras de aprendizagem, dentre
diversas outras opções.

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada
dos Estados Unidos — em parceria com os setores público e privado em ambos os países —
que beneficia, com uma viagem de três semanas aos Estados Unidos, alunos brasileiros da rede
pública com excelente desempenho escolar, que falam inglês, que pertencem à camada
socioeconômica menos favorecida, que têm perfil de liderança, que prestam serviço voluntário,
enfim, que são exemplos em suas comunidades.
Quem apoia essa iniciativa?
O programa conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, do
Ministério da Educação – MEC e da rede de centros binacionais Brasil-Estados Unidos. Também
apoiam o programa, empresas do setor privado que realmente acreditam nessa iniciativa. São elas:
Federal Express – FEDEX, Merck Sharp & Dohme, Dow Brasil S.A., Microsoft, Carlson Wagonlit Travel,
United Airlines, Banco Bradesco e as Câmaras Americanas de Comércio de São Paulo e do Rio de
Janeiro.
Qual o objetivo do programa?
Criado em 2002, o programa busca beneficiar alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em
suas comunidades – em termos de liderança comprovada, atitude positiva, consciência cidadã,
excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. O principal objetivo do programa é valorizar e
promover o fortalecimento da educação pública por meio desses jovens, transformando-os em modelos
para seus colegas e a comunidade.
O que o programa oferece?
Os vencedores desse concurso viajam, em janeiro, para um programa de três semanas nos Estados
Unidos. Durante a primeira semana, visitam a capital do país, seus principais monumentos, participam
de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Após
essa primeira semana em Washington, os participantes são divididos em subgrupos e cada um viaja

para um estado diferente nos EUA. Lá, são hospedados por uma família americana, assistem aulas e
interagem com jovens da sua idade, participam de atividades culturais, de responsabilidade social e de
empreendedorismo e liderança e fazem apresentações sobre o Brasil. A experiência de ser um Jovem
Embaixador oferece a esses excelentes estudantes a oportunidade de expandirem seus horizontes ao
mesmo tempo em que nos ajudam a fortalecer os laços de amizade, respeito e colaboração entre o
Brasil e os Estados Unidos.

O que é preciso para participar no programa?

● Ter entre 15 e 18 anos (candidatos não poderão ter mais de 18 ou menos de 15 na data da
viagem);

● Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
● Ser aluno do ensino médio na rede pública;
● Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;
● Ter excelente desempenho escolar;
● Ter perfil de liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral;
● Estar engajado por, pelo menos, 1 ano em atividades de responsabilidade social/voluntariado.
Como posso me candidatar ao programa?
A partir da data do lançamento do programa, acessar o Facebook dos Jovens Embaixadores para
preencher o formulário online de inscrição e conhecer todas as fases do programa e os prazos.
Quais são as fases do Programa?

● Fase I:
○ Os candidatos devem acessar o Facebook dos Jovens Embaixadores para preencher o
formulário de inscrição online.

○ Caso o candidato preencha os pré-requisitos necessários, ele será selecionado para
Fase II do programa.

● Fase II:
○ Os candidatos selecionados para a Fase II deverão preencher o questionário online e
enviá-lo, juntamente com toda a documentação comprovando os pré-requisitos, para a
instituição parceira mais próxima da sua casa.

● Fase III:
○ Notificação da instituição parceira (via fone, e-mail ou fax) sobre a sua seleção ou não
para a próxima fase do programa.

○ Realização do exame escrito em local a ser definido pela instituição parceira.
● Fase IV:
○ Notificação da instituição parceira (via fone, e-mail ou fax) sobre a sua seleção ou não
para a próxima fase do programa.

○ Realização do exame oral em local e horário a serem definidos pela instituição parceira.
● Fase V:
○ Notificação da instituição parceira (via fone, e-mail ou fax) sobre a sua seleção ou não
para a próxima fase do programa.

○ Visita à residência do(a) candidato(a) para conhecer o local onde ele(a) vive e conversar
com os pais sobre o programa.

● Fase VI:
○ Notificação da instituição parceira (via fone, e-mail ou fax) sobre a sua seleção ou não
para a seleção final, a ser coordenada pela Embaixada Americana.

○ As instituições parceiras enviam para a Embaixada Americana o dossiê completo dos
seus 03 (três) candidatos com as melhores pontuações em todas as fases anteriores;

○ A Embaixada Americana seleciona os estudantes que comporão o próximo grupo de
Jovens Embaixadores.

● Fase VII:
○ A Embaixada anuncia os nomes dos 35 (trinta e cinco) novos Jovens Embaixadores.
● Fase VIII:
○ A Embaixada trabalha com os jovens na preparação para a viagem.
● Fase IX:
○ Os novos Jovens Embaixadores viajam para São Paulo para a entrevista de visto e a
orientação pré-partida.

● Fase X:
○ Os novos Jovens Embaixadores embarcam para os Estados Unidos.
● Fase XI:
○ Avaliação do programa de 2011 e lançamento do programa de 2012.
Quem cobre os custos do Programa?
A Embaixada dos Estados Unidos e os parceiros do programa cobrem todos os custos de participação
dos selecionados no programa. Esses custos são:

● Passagens domésticas e internacionais de ida e volta para os Estados Unidos;
● Orientação pré-partida;
● Custos com a implementação do programa nos EUA (agenda de atividades, coordenadores,
transporte local, etc.);

● Hospedagem e alimentação;
● "Seguro-saúde” para a viagem;
● Auxílio para compra de roupas de frio.
Quais são as responsabilidades financeiras do Jovem Embaixador?

● Custos com a emissão do passaporte (participante e/ou instituição parceira);
● Dinheiro para gastos extras durante a viagem (compras pessoais, telefonemas cujos custos
excedam o valor dado pelo programa, etc)

INSCRITOS

MUNICÍPIOS

120

33

INSCRITOS

MUNICÍPIOS

134

54

RESULTADOS 2017
APROVADOS
PROVA
PROVA
ESCRITA
ORAL
41
14

RESULTADOS 2018
APROVADOS
PROVA
PROVA
ESCRITA
ORAL
73
21

FINALISTAS
ESTADUAIS
4

FINALISTAS
ESTADUAIS
4

O Jovem Senador é um Projeto anual que proporciona aos alunos do Ensino Médio das Escolas
Públicas Estaduais, com faixa etária até 19 anos, conhecimento acerca da estrutura e do
funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. A Redação é parte do Programa Senado Jovem
Brasileiro, criado por meio da Resolução nº 42, de 2010, que engloba ainda o Projeto Jovem Senador.
O nome síntese “Jovem Senador” é utilizado para referir-se ao conjunto das atividades do Programa.
Podem participar alunos que estejam regularmente matriculados em escolas públicas estaduais de
ensino médio, em uma das seguintes modalidades: regular, ensino técnico na modalidade integrada ou
educação de jovens e adultos, ter, no máximo, 19 anos completos.
Cada escola participante seleciona uma redação para representá-la e esta deverá ser enviada à
CREDE/SEFOR de sua jurisdição, para que a mesma encaminhe à Secretaria da Educação do Estado.
É vedada a participação de alunos que já tenham vencido o Concurso de Redação ou tenha sido
Jovem Senador, nos termos do artigo 15 da Resolução do Senado Federal n º 48, de 2012, seja
parente de integrantes da equipe organizadora em linha reta, colateral ou afim, até o segundo grau.
A Etapa Nacional é realizada em Brasília. No âmbito do Projeto Jovem Senador, caberá aos alunos
classificados, devidamente orientados, a elaboração de proposições legislativas e de pronunciamentos
que serão apresentados em sessões simuladas, preferencialmente, no plenário do Senado Federal.
MOBILIZAÇÃO 2017
ALUNOS
23.876

PROFESSORES
536

ELABORADAS
10.781

COMISSÃO
1

ENVIADAS A
SEDUC
131

CREDES
20 + 3 SEFOR
REDAÇÕES
SELECIONADA PELO
SENADO FEDERAL
1

MUNICÍPIOS
63

ESCOLAS
131

SELECIONADA PELA
SEDUC
3

MOBILIZAÇÃO 2018
CREDES
ALUNOS
16.194

PROFESSORES
457

ELABORADAS
6.023

COMISSÃO
1

ENVIADAS A
SEDUC
131

MUNICÍPIOS

20 + 3 SEFOR
REDAÇÕES
SELECIONADA PELO
SENADO FEDERAL
1

ESCOLAS

62

97
SELECIONADA PELA
SEDUC
3

Mais informações no site: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador

O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de
ensino médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante a
participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, na qual os estudantes tomam
posse e atuam como deputados jovens. A experiência possibilita a formação de um conceito positivo
acerca do Poder Legislativo, informa sobre o processo legislativo e educa para a participação e a
cidadania.A primeira edição do programa ocorreu em 2004. De lá para cá, houve a participação de 924
jovens parlamentares estudantes do ensino médio. Mais que isso, milhares de estudantes e
professores em todos os estados se mobilizaram para trabalhar o PJB em sala de aula e possibilitaram
que esses aprendizados também se estendessem a todos os que se inscreveram ao longo de todas as
edições.
RESULTADOS 2017
PROJET
OS
44

MUNICÍPIOS

CREDES

ESCOLAS

COMISSÃO

18

10 + 3
Sefor

22

1

PROJETOS
ENVIADOS
A SEDUC
44

PROJETOS
SELECIONADOS
PELA SEDUC
12

PROJETOS
ENVIADOS
A SEDUC
50

PROJETOS
SELECIONADOS
PELA SEDUC
12

RESULTADOS 2018
PROJET
OS
50

MUNICÍPIOS

CREDES

ESCOLAS

COMISSÃO

15

10 + 3
Sefor

20

1

É necessário ser aluno do ensino médio ou técnico de escolas públicas e particulares de todo o Brasil,
com idade entre 16 e 22 anos, para participar. O candidato tem que estar matriculado na 2ª ou no 3ª
série do ensino médio ou no 2º, 3º ou 4º ano do ensino técnico, na modalidade integrada ao ensino
médio.Os interessados devem elaborar um projeto de lei que proponha mudanças para melhorar a
realidade do país. O tema é livre, mas deve ter impacto nacional. A proposta deve ser enviada
juntamente com a ficha de inscrição e com toda a documentação necessária à Secretaria de Educação
do Estado do estudante, na forma prevista no Manual de Procedimentos do PJB do ano em curso.
Para mais informações nos links abaixo:
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/parlamentojovem
https://www.facebook.com/parlamento.jovembrasileiro/?fref=ts

Jogos Escolares do Ceará 2019 – JEC
REGULAMENTO: https://www.esporte.ce.gov.br/2019/02/25/abertas-as-inscricoes-para-os-jogos-escolares-do-ceara-2019/
As inscrições seguem até 22 de abril (coletivas) e 27 de maio (individuais).
Os Jogos Escolares do Ceará buscam promover o intercâmbio sócio-cultural e educacional entre os
alunos das diversas escolas do Estado, além de revelar novos talentos, levando uma mensagem de
cultura e paz, mostrando que é possível realizar esporte de forma solidária e sem violência. A
competição é promovida pelo Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Esporte e
Juventude do Estado - Sejuv em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).
As escolas que desejam participar da competição deverão acessar o site da Sejuv e realizar o cadastro.
As inscrições seguem até 22 de abril (coletivas) e 27 de maio (individuais).
O certame ocorre em três etapas (CREDEs, regionais e estadual), que servem como seletiva para os
Jogos Escolares da Juventude, nas suas etapas regionais e nacional. Serão duas categorias (12 a 14
anos e 15 a 17 anos) e 14 modalidades esportivas, como: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo,
Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de
Praia e Xadrez.
Para mais informações:
Fone: (85) 3101.4388
Email: jec@esporte.ce.gov.br

A V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará é um projeto da Secretaria da Cultura-SECULT em
parceria com a Secretaria da Educação do Ceará-SEDUC, que contempla exibições gratuitas de
filmes Nacionais e oficinas de programação e audiovisual que circularão em 30 municípios do Ceará.
Cada cidade receberá dois dias de programação gratuita com exibição de um longa-metragem e dois
curtas de origem nordestina, e ainda uma oficina a ser escolhida entre: Stop-motion e Animação,
Cineclubismo e Edição de Vídeo com 24 horas/aula.
Os objetivos do evento são:
• democratizar o acesso ao Audiovisual;
• fomentar a produção e a realização;
• promover a valorização institucional do audiovisual brasileiro e principalmente o cearense, com
incremento de seu valor simbólico;
• contribuir para a formação de plateia e desenvolvimento da economia da cultura.
A V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará tem o intuito de democratizar o acesso aos bens culturais,
gerando oportunidade de contato com a linguagem audiovisual para às pessoas moradoras de cidades
onde não existem salas de exibição de filmes produzidos no Nordeste do Brasil. Atendendo a metas do
Plano Nacional de Cultura que prevê a divulgação e exibição de longa -metragem nacionais vem
reafirmar a cultura brasileira, nos termos do arts. 1º e 3º da lei nº 8.313/1991. Atende ainda ao Plano
Estadual Meta 18 que é a mpliar o número de eventos do Calendário Cultural do Estado, com todas as
linguagens e setores representados, garantindo sua itinerância pelas microregiões de Cultura e
Turismo do Estado.
Por meio das oficinas e da composição audiovisual o projeto acarreta uma série de desdobramentos
socioculturais: a inclusão social por meio do fazer audiovisual; a abertura para uma alternativa
profissional por meio da cultura, dentre outros. Diante disso, o projeto se apresenta como uma
ferramenta de fortalecimento da difusão e circulação das obras audiovisuais brasileiras, principalmente
em lugares que não possuem esse acesso facilitado. Com todas as atividades gratuitas, a Mostra
contribui para a democratização do acesso a bens culturais e para formação de plateia. A Mostra,
contempla a prosposta de execução das seguintes atividades e produtos:
a) Mostra/exibições: em cada cidade haverá a exibição de pelo menos dois curtas e um
longa-metragem, sendo filmes de origem nordestina;
b) Oficinas: 15 oficinas de “stop-motion” e animação e 15 oficinas de cineclubismo (a ser definido por
cidade);
c) Vídeos resultantes das oficinas: os vídeoas são resultantes do trabalho realizado em cada oficina,
que vai acontecer nas cidades de itinerância do projeto;
d) Registro fotográfico e audiovisual da V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará.

Projeto “Anônimos Formando Multiplicadores do Saber”
É uma montagem teatral que assume o papel de colaborador sócio-cultural-educativo na empreitada de
promover o teatro cearense e a conscientização social às diversas plateias quanto aos cuidados e
respeito ao idoso. O Grupo Teatro Novo apresenta para estudantes do Ensino Médio da Rede
Estadual de Ensino, em Fortaleza, no Theatro José de Alencar o espetáculo “Anônimos” do ator e
diretor Sidney Malveira, e dando continuidade ao projeto, realizará a segunda etapa promovendo ações
gratuitas “Juventude em FormAção Teatral”. O Espetáculo será apresentado até o mês de maio
contemplando

em

média

1.400

estudantes,

através

da

parceria

da

Secretaria

da

Educação-SEDUC-CE, que fará a mobilização e translado dos estudantes.
A Escola no Teatro
•
•
•

Visita guiada (explanação sobre a história do Theatro José de Alencar e seus espaços anexos);
Apreciação do espetáculo “Anônimos” (Teatro Anexo Morro do Ouro);
Diálogo após o espetáculo com o ator/diretor Sidney Malveira (Temática, Montagem, Carreira e
Teatro Novo).
O Teatro na Escola

•

Produção Textual (Redação – conte sua história) a ser realizada pelos alunos na Escola
participante sob orientação do Professor de Português/Redação, da Escola contemplada.

O Espetáculo é apresentado no Theatro José de Alencar para estudantes do Ensino Médio da Rede
Estadual de Ensino, repercutindo significativamente na vida desses jovens.

No dia 14 de março, 180 alunos das escolas EEMTI Liceu de Vila Velha (SEFOR01) e EEMTI Dragão
do Mar (SEFOR02) assistiram ao espetáculo. Ressaltando que essa ação junto às escolas continuará
até o mês de maio contemplando em média 1.400 estudantes da rede estadual, através da parceria da
Secretaria da Educação-SEDUC-CE, que fará a mobilização e translado dos estudantes.

