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Preparamos este guia para que você conheça o Programe_CE.
Com esta nova iniciativa do Governo do Ceará, o estudante
poderá participar de disciplinas eletivas de Programação na
Escola de Ensino Médio em Tempo Integral para aprender
Ciência de Dados e Programação e garantir, ao término do
Ensino Médio, uma certificação.



Eu acho que todos neste
país deveriam aprender

como programar um
computador porque isto
te ensina como pensar. 
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Steve Jobs
Fundador da Apple
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Nas eletivas de Programação, cada
estudante aprenderá a usar os
fundamentos da computação para
resolver de forma criativa, crítica e
estratégica problemas em diversas
áreas. Dessa forma, poderá
desenvolver mais a aprendizagem e
ter mais oportunidades no futuro.

Semáforo, calculadoras, câmeras,
microondas, computadores, celulares…
Esses são apenas alguns dos objetos
em que a programação está presente.
Por isso, precisamos, cada vez mais,
entender como a tecnologia funciona e
como utilizá-la da melhor forma na
vida pessoal e profissional.
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O Programe_CE vai ao encontro da proposta pedagógica da
Escola de Ensino Médio em Tempo Integral de ampliar as
oportunidades de aprendizagem dos estudantes cearenses. Por
meio da oferta das eletivas de Programação, busca proporcionar
novos conhecimentos e habilidades, possibilitando mais
perspectivas acadêmicas e profissionais aos jovens.

Com o Programe_CE, o Governo do Ceará vai ampliar o uso das
tecnologias nas escolas e fortalecer o aprendizado da
matemática, estimulando a permanência dos alunos nas
EEMTIs.
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Construção do
pensamento

computacional
nos alunos de
Ensino Médio,
com conceitos

de lógica.

Intercâmbio
com bolsa TI

Júnior em
2022.2 em

Universidades
e Institutos.

 

Imersão na
prática com

especialização
em Python e
apresentação

de modelos de
programação

web.



A realização das eletivas acontecerá no
Laboratório de Informática da EEMTI. Cada
escola receberá 20 novos computadores.
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As aulas serão ministradas por bolsistas
selecionados por meio de edital.



Dezembro/ 2021 -
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Certificação de 160 horas/aula
dos 2.000 alunos em Ciência
de Dados e Programação e
realização da feira com
parceiros.

Início da eletiva de
Programação nas EEMTIs.

Setembro/ 2021 

Dezembro/ 2022
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