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  Mais um ano se finda e há um impulso para a realização de balanços pessoais e 
institucionais. Na honrosa posição de secretário de Estado da Educação, atendendo a um 
convite do governador Belivaldo Chagas, cabe-me fazer uma breve recapitulação dos 
feitos mais marcantes da Educação Básica no Estado, especialmente em nossa rede esco-
lar.  
  Um dos primeiros pontos foi o lançamento da Campanha Lugar de Criança e de 
Adolescente é na Escola, uma ação visando coordenar as diversas iniciativas que buscam 
fazer valer o preceito constitucional da obrigatoriedade dos ensinos fundamental e 
médio. O aprendizado na implementação da campanha nos inspirou a repeti-la, incorpo-
rando o máximo de parceiros institucionais e de pessoas motivadas quanto ao atingimen-
to dessa importante meta de inclusão social.   
  Ao longo do ano tivemos as plenárias regionais e audiências públicas para discussão 
da proposta preliminar do Currículo Sergipano referente à Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, tendo como norteadora a Base Nacional Comum Curricular, em estreita 
colaboração com todas as secretarias municipais de educação, representadas pela 
UNDIME, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, e sua conclusão com a 
regulamentação da implantação do currículo pelo Conselho Estadual de Educação.    
  Tivemos neste ano a divulgação de um importante resultado, a publicação dos Índi-
ces de Desenvolvimento da Educação Básica, referentes às provas aplicadas em 2017, e 
resultados do fluxo de aprovação de estudantes registrados no Censo Escolar de 2018. 
Mereceu algum destaque na imprensa local e nacional a consistente melhoria em todos 
os aspectos oficialmente examinados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (INEP), da educação sergipana, revertendo uma tendência de 
deterioração que estava estabelecida há algum tempo. Felizmente deixamos a vexatória 
posição de estar entre os estados da União com piores desempenhos para nos posicionar-
mos no pelotão dos que estão apresentando os mais rápidos indicadores de melhora.   
  Apresentamos ao Governo do Estado um diagnóstico fundado em três eixos: 
Governança e Qualidade de Gestão, Estruturação do corpo docente e Projeto Pedagógico. 
A premissa básica é de que a Educação precisa ser uma Política de Estado, e esta opção é 
coerente com o ordenamento constitucional e legal do País e do Estado de Sergipe. Neste 
sentido, existem leis, como por exemplo o Plano Nacional de Educação e Plano Estadual 
de Educação, cujas metas, por mais ambiciosas que sejam, precisam ser observadas, inclu-
sive no sentido de propor ações e inovações para atingi-las e não simplesmente serem 
relegadas à categoria de inviáveis. Evidentemente, a amplitude das metas dificulta sua 
plena e simultânea execução.    
  Na estruturação do corpo docente tivemos avanços em dois pontos importantes. O 
primeiro nas discussões sobre os efeitos da aplicação do Piso Nacional Salarial dos 
Docentes e seus efeitos sobre a hierarquização da carreira docente em um contexto de 
crescentes dificuldades, dado o esgotamento da capacidade do FUNDEB em financiar a 
folha salarial do magistério e dos demais profissionais lotados nas escolas. O segundo 
ponto foi o levantamento do problema da dificuldade de garantir a integral oferta de com-
ponentes curriculares, tendo em vista o percentual muito expressivo de docentes que se 
afastam das atividades em sala de aula, respaldados em situações amparadas legalmente.  
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  Para esses casos, em que não se geram vagas de caráter permanente, é imprescin-
dível haver mecanismos transparentes e amparados em lei para a rápida e efetiva substi-
tuição do docente que se afastou, sob pena de subtrairmos de nossos alunos o direito aos 
dias letivos e conteúdos curriculares integrais. Um projeto de lei encontra-se, no momen-
to, sob análise da Assembleia Legislativa.    
  Tivemos o imenso desafio de transformar o ensino médio em tempo integral de 
um projeto piloto em uma experiência de escala considerável, haja vista terem sido agre-
gadas 25 novas unidades ao projeto no ano de 2018. Esta proporção inevitavelmente pro-
vocaria algum impacto na rede escolar. Não nos cabe rever decisões às quais não são 
imputadas a ilegalidade ou flagrante afronta ao interesse público, e tendo em vista a 
impessoalidade da administração pública, só devemos apoiar o que é simultaneamente 
legal e aderente à melhor tradição educacional brasileira e universal: escola pública de 
qualidade para todos, especialmente aos que mais precisam dela para compensar desvan-
tagens sociais e econômicas.  
  O ano que se avizinha nos traz, novamente, desafios, esperanças, temores e, antes 
de mais nada, disposição para continuar a luta por uma educação melhor.
Teremos a construção do Currículo Sergipano do Ensino Médio, em decorrência da apro-
vação pelo Conselho Nacional de Educação da Base Nacional Comum Curricular referente 
a esta etapa e, simultaneamente, os desdobramentos das ações de implantação do currí-
culo sergipano da educação infantil e ensino fundamental.   
  Esperamos a liberação de recursos do Orçamento Federal, em decorrência de 
emenda impositiva proposta pelo Governo e aprovada pela bancada sergipana, para 
reformas e ampliações em escolas da rede estadual, alavancando nossa capacidade de 
investimento. Nossa rede de escolas em boa medida precisa ser reformatada para aten-
der às novas necessidades dos projetos pedagógicos e às profundas mudanças demográ-
ficas em nossa sociedade.  
  Construir um novo modelo de gestão, focado na educação como valor republica-
no, na eficiência e na participação da comunidade escolar, incluindo as famílias, nos 
demandará esforços para, inspirados nas melhores práticas obtidas em alguns lugares do 
Brasil, generalizá-las entre nós.  
  Por fim, não devemos nos esquecer da obrigação de colaboração que o Estado tem 
com os municípios na construção dos melhores padrões educacionais. Os desafios são 
proporcionais às nossas motivações e crença na educação. Resta-nos, portanto, agrade-
cer a todos que têm dividido conosco o entusiasmo e a dedicação na perseguição desses 
objetivos: autoridades públicas de todos os níveis, professores, técnicos, dirigentes, famí-
lias e parceiros institucionais e a todos os que acreditam na centralidade da educação.  

 

Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Estado da Educação, 

do Esporte e da Cultura
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Sergipe avança na implantação do currículo da 
educação infantil e ensino fundamental

Currículo Sergipano

Somente nos municípios jurisdicionados aos territórios do Alto e do Médio Sertão, a 
Rede Estadual de Ensino mantém 40 unidades escolares em funcionamento e mais de 17 mil 
alunos matriculados anualmente. 
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  O Currículo de Sergipe para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental é referência 
nacional por ter sido elaborado de forma 
coletiva com os municípios e com as institui-
ções que representam o Magistério nas redes 
particular, estadual e municipais, com o 
Ministério da Educação (MEC), o Conselho 
Nacional de Secretários de Educação
(Consed) e a União dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime). Graças a essa constru-
ção coletiva e democrática, o Conselho Esta-
dual de Educação (CEE) aprovou o documen-
to, tornando-se, consequentemente, referên-
cia para a elaboração da base curricular das 
escolas de Sergipe.    
  O próximo passo será também a aprovação 
pelos conselhos de educação dos 75 municí-
pios sergipanos, seguindo o princípio do 
regime de colaboração. Os gestores da rede 
estadual de ensino e os municípios se reuni-
ram e firmaram um pacto para a construção 
coletiva, havendo a adesão de todos os muni-
cípios.  

  O secretário de Estado da Educação, profes-
sor Josué Modesto dos Passos Subrinho, 
avalia que a caminhada na construção coleti-
va do Currículo de Sergipe permitiu a partici-
pação de professores, gestores escolares, 
representantes dos diversos segmentos edu-
cacionais das comunidades escolares e 
demais interessados em contribuir com o 
documento curricular.  
  “A versão preliminar do Currículo de Sergipe 
foi disponibilizada para consulta pública no 
dia 10 de agosto, data da solenidade de apre-
sentação do documento, até o dia 18 de 
setembro de 2018. Na plataforma foram com-
putados 1.446 cadastros, que representam 
83.864 acessos com contribuições individuais 
e coletivas, sendo 3.687 sugestões de redação 
para alteração dos textos introdutórios, para 
os objetivos de aprendizagem, inclusive com 
sugestões de novas habilidades”, disse Mo-
desto.  
  Os interessados puderam contribuir para a 
construção curricular, individualmente ou em 
grupo, por meio da plataforma online



Conteúdos e metodologias

 

 

6

de consulta pública e presencialmente nos oito 
seminários regionais realizados no mês de 
agosto, bem como nos Dias “C”, organizados 
pelas escolas, pelos municípios e pelas Diretorias 
Regionais de Educação (DREs), durante o perío-
do de consulta pública.  
  Nos oito seminários regionais realizados nos 
territórios sergipanos, houve participação efeti-
va de 1.415 educadores. Nos Dias “C” foram 
computados oficialmente 5.626 participantes. 
“Essa participação significativa foi fruto do em-
penho de todos os atores envolvidos no proces-
so de mobilização dos educadores e efetivação 
das ações de discussão coletiva em cada etapa 
da construção do documento”, avaliou Ana Lúcia 
Lima, diretora do Departamento de Educação 
(DED) e coordenadora Estadual do Currículo de 
Sergipe. 

  Segundo a Presidente Luana Boamorte, Sergipe 
foi o segundo estado a aprovar o documento, 
ficando atrás apenas do Paraná. “O parecer apro-
vado pelo Conselho, com a maioria dos presen-
tes, respeitou a construção coletiva e democráti-
ca do documento, feita por professores sergipa-
nos, e tomou como base os princípios gerais da 
educação brasileira e elementos que fazem parte 
de nossa legislação educacional”, destacou.     

  O Currículo de Sergipe – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental – é composto de um Texto 
Introdutório Geral, intitulado “Travessias no Ensi-
nar e Aprender”; Textos Introdutórios e organiza-
dores curriculares das Etapas, abrangendo os 
Componentes Curriculares do Ensino Fundamen-
tal sistematizados por áreas de conhecimento: 
Linguagens (Arte, Educação Física, Língua Inglesa, 
Língua Portuguesa), Ciências Humanas (Geogra-
fia, História), Ciências da Natureza (Ciências),
Matemática e Ensino Religioso.  



  Assim como ocorre na BNCC, os componen-
tes curriculares para o Ensino Fundamental 
estão organizados por unidades temáticas, 
objetos de conhecimento e habilidades.
  “O Currículo de Sergipe inseriu uma nova 
coluna destinada à especificação dos objetos 
de conhecimento, permitindo um maior 
suporte ao trabalho dos professores em sala 
de aula. As habilidades estão relacionadas ao 
desenvolvimento das competências específi-
cas dos componentes, as quais estão associa-
das às competências das áreas e às compe-
tências gerais”, destacou Ana Lúcia Lima.   
  O exercício de elaboração do Currículo 
contou com a participação direta de uma 
equipe formada por servidores do quadro 
permanente da rede pública de ensino, com 
financiamento do MEC, por meio do Progra-
ma PROBNCC, composta de dois coordenado-
res estaduais, três coordenadoras de etapa, 
um analista de gestão e um articulador do 
Regime de Colaboração. Além dos 22 profes-
sores redatores, houve a contribuição de pro-
fessores colaboradores das redes de ensino 
estadual, municipais e de escolas privadas, 
bem como de 75 articuladores, representan-
tes de todos os municípios sergipanos.  

Respeito à regionalidade  
 
  Além das habilidades propostas pela Base 
Nacional Comum Curricular, o Currículo de 
Sergipe oportunizou a contextualização de 
habilidade e a criação de novas habilidades 
pelos redatores, colaboradores e demais par-
ticipantes, que puderam sugerir textos inédi-
tos e referendar as proposituras da versão 
preliminar disponibilizada à população na 
consulta pública. Essas inovações permitiram 
a regionalização e impressão da personalida-
de do povo sergipano no Currículo, especial-
mente no que se refere aos aspectos sociais, 
econômicos e culturais do nosso estado.  
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  Outra inovação do Currículo do Estado foi a 
indicação de princípios que devem funda-
mentar todas as ações pedagógicas voltadas 
ao desenvolvimento das habilidades em 
nossos estudantes, quais sejam: colaboração, 
respeito à diferença, criticidade, inclusão, 
equidade, autonomia, sustentabilidade e cria-
tividade. Cada um deles colabora harmonica-
mente para a educação integral, que visa ao 
desenvolvimento pleno dos educandos e à 
promoção de uma sociedade justa, democrá-
tica e inclusiva.  
   No dia 12 de novembro de 2018 foi realizada 
a Solenidade de Entrega do Currículo de Ser-
gipe ao Conselho Estadual de Educação e aos 
Conselhos Municipais de Educação pela 
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte 
e da Cultura e Undime, objetivando a regula-
mentação do documento curricular nos 
respectivos sistemas de ensino.  
  Nesse sentido, o Conselho Estadual de Edu-
cação, no mês de dezembro, finalizou a análi-
se do Currículo de Sergipe e, por meio do 
Parecer nº 388/2008 e da Resolução nº 
4/2018, regulamentou o Documento Curricu-
lar no Sistema Estadual de Ensino, integrado 

pelas escolas públicas estaduais, escolas mantidas 
pela iniciativa privada e escolas públicas dos muni-
cípios que não apresentam sistema de ensino pró-
prio.  

Próximos passos 

  Para 2019, estão sendo planejadas as formações 
dos gestores e professores com o objetivo de 
implementação do Currículo nas escolas, bem 
como a oferta de suporte para a adequação de 
suas propostas pedagógicas, subsidiando o proces-
so de implementação em sala de aula.
  “O Parecer já traz alguns passos importantes para 
a implementação, que são os documentos execu-
tores – os regimentos escolares, a matriz de refe-
rências e os projetos políticos pedagógicos. Faz-se 
necessário elaborar novamente esses documen-
tos. Também iremos planejar as formações para os 
professores e gestores”, finalizou o coordenador 
do currículo de Sergipe (Undime), Adailson de 
Jesus Silveira. 
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Ideb sergipano tem avanços históricos 

Índices educacionais 

Sergipe saltou das últimas posições apresentando um avanço histórico da Educação, 
agregando também mais pontos na aprendizagem da Matemática no Ensino Médio,
ficando acima da média nacional. 
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 Dois mil e dezoito finaliza com notícias alvis-
sareiras para a Educação de Sergipe. Uma 
delas repercute no cenário da comunicação 
estadual e nacional: os resultados históricos 
obtidos pela Educação no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb). Ao anali-
sar os anos iniciais (1º ao 5º ano), Sergipe saiu 
da 24ª posição (2015), passando para a 21ª 
em 2017. Nos anos finais do ensino funda-
mental (6º ao 9º ano), Sergipe também deu 
um salto de cinco pontos em relação a 2015. 
A posição anterior era a 27ª, enquanto que 
em 2017 foi 22ª colocação. A mesma curva de 
crescimento foi verificada no Ensino Médio, 
quando em 2015 Sergipe estava em 27º lugar, 
em 2017 ficou na 22ª colocação.  
  Os dados foram apresentados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) em novembro de 
2018, pontuando Sergipe como o Estado que 
mais melhorou no ranking nacional, quando 
comparado com outros estados. Sergipe pon-
tuou entre os primeiros lugares do ranking 
entre os estados que mais ganharam na 
aprendizagem da Matemática e da Língua 

Portuguesa no Ensino Médio. O estudo, deno-
minado Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb/ 2017), apontou que no 9º ano 
do Ensino Fundamental, Sergipe figura entre 
os 16 estados que mais avançaram na apren-
dizagem também da Língua Portuguesa e da 
Matemática, com mais pontos que a média 
nacional.  
 O Saeb 2017 destacou ainda que Sergipe 
ficou em primeiro dos estados que mais agre-
garam pontos na aprendizagem da Matemáti-
ca no Ensino Médio, ficando acima da média 
nacional, ou seja, Sergipe (10.7), seguido do 
Espírito Santo (10.5) e Rio Grande do Sul (9.4), 
Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Ceará, Distrito 
Federal, Rondônia, Paraná, Acre, Piauí, Santa 
Catarina, Alagoas e Pernambuco.  
 A aprendizagem da Língua Portuguesa no 
Ensino Médio também mereceu destaque do 
Ministério da Educação através do estudo do 
Seab/2017, apontando que Sergipe se confi-
gura no segundo lugar do ranking entre os 12 
estados que mais apresentaram ganhos na 
aprendizagem da Língua Portuguesa.  



  O Ceará foi o estado que mais aumentou o 
índice de ganhos (9.3), seguido de Sergipe 
(8.3) e de Minas Gerais (6.8), com índices de 
ganho acima da média nacional.  
 "Em torno de sete estados que evoluíram Ser-
gipe se destacou, porque nós não tivemos 
regresso em nenhum nível e em alguns, nós 
tivemos destaque nacional. No caso do ensino 
médio, em Português e Matemática. Em Ma-
temática, tivemos o maior destaque, fomos o 
estado que mais agregou pontos na prova. Em 
Português, fomos o segundo, o que mostra 
que nós tivemos resultados expressivos. Tive-
mos evolução em todos os indicadores e atin-
gimos a meta para as séries iniciais do ensino 
fundamental. Isso se deve à aplicação coeren-
te de políticas de longo prazo, as quais vêm 
apresentando resultados positivos", enfatizou 
o secretário da Educação, Josué Modesto.  
 De acordo com o gestor da Seduc, é preciso 
persistir nas políticas que deram certo. "Vários 
projetos têm sido desenvolvidos nas escolas. 
Queremos generalizar as boas ideias”, avaliou.
 O professor Josué Modesto explicou ainda 
que o caminho traçado na política estadual de 
educação mostrou que apresenta resultados, 
mas é preciso fazer mais. "Além de melhorar a 
qualificação dos nossos professores, que já 
têm uma qualificação inicial muito boa, preci-
samos de um processo contínuo de requalifi-
cação, é importante o acompanhamento 
pedagogicamente. Debruçamo-nos sobre os 
resultados de 2017, porém já estamos no final 
de 2018, projetando estratégias para melho-
rar o desempenho para 2019. É necessário 
também termos mecanismos estaduais de 
acompanhamento, para percebermos o mais 
rápido possível onde a educação não está atin-
gindo sua meta, que é a educação para todos".
 
Análise detalhada 
  De acordo com os dados do Departamento 
de Educação/Núcleo de Estudos, Pesquisas 
em Avaliação e Currículo, da Secretaria de 
Estado da Educação (DED/ Nepac), a taxa de 
aprovação nos anos iniciais (1º ao 5º ano)  

aumentou de 83% para 89%, ou seja, houve 
diminuição nas taxas de reprovação e aban-
dono nos anos iniciais. A nota média de pro-
ficiência em Língua Portuguesa e Matemáti-
ca também aumentou, num percentual de 
7.81% (Língua Portuguesa) e 3.99% (Mate-
mática), indicando que os alunos dos anos 
iniciais em sua trajetória escolar melhora-
ram suas habilidades leitoras e de resolução 
de problemas. Nos anos finais, os dados 
também apontam resultados positivos na 
aplicação das políticas públicas do Governo 
de Sergipe dos últimos anos. Do 6º ao 9º 
ano, a taxa de aprovação na rede estadual 
passou de 62,6% para 73%, ou seja, um 
aumento de 10,4% no índice, o que significa 
também diminuição nas taxas de reprovação 
e abandono nos anos finais.  
  A nota de proficiência em Matemática e 
Língua Portuguesa segue a mesma análise 
positiva, num percentual de aumento de 
1.27% (Matemática) e 6.8% (Língua Portu-
guesa) de aprendizagem. "Houve uma me-
lhoria no dado do fluxo/aprovação em todos 
os anos, do 1º ao 5º ano.  
  Especialmente no 3º ano, em que tivemos 
queda no período de 2013 a 2015, consegui-
mos aumentar a taxa de aprovação em 
2017, de 71,5% para 77%", avaliou Helena 
Andréa Soares, assessora do Nepac, assegu-
rando que as melhorias foram processuais e 
pedagógicas em todos os anos do ensino 
fundamental.  
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Persistência nos acertos   

      "Os dados apontam que tivemos uma consi-
derável melhora, mas que precisamos perse-
guir com o programa de governo na qualifica-
ção dos resultados, na efetivação de uma práti-
ca de avaliação e acompanhamento em curto e 
longo prazos", avalia o secretário Josué Modes-
to.  
  A taxa de aprovação nos anos do ensino médio 
também aumentou de 66,7% para 75%, acom-
panhando os índices positivos.  A nota de profi-
ciência em Matemática e Língua Portuguesa 
segue a mesma análise positiva, num percentu-
al de aumento de 6.84% para a resolução de 
problemas (Matemática), passando de 248.39 
para 255.23, e de 7.88% na melhoria da leitura 
(Língua Portuguesa), aumentando de 245.24 
para 253.12.   
  "É importante observar que houve um aumen-
to considerável na taxa de aprovação em todas 
as três séries do ensino médio. Na 1ª série, em 
que de 2013 a 2015, tivemos queda no índice 
 

de rendimento, no período de 2015 a 2017 
saltamos de 55.2% de aprovação para 63%, 
seguindo também aumento nas 2ª e 3ª séries, 
o que denota um trabalho continuado focado 
na permanência dos estudantes com a quali-
dade", disse Joniely Moura Cruz, interlocutora 
do Inep e chefe do Ensino Médio da Seduc.
Ela destacou que a melhoria dos indicadores 
de aprendizado e rendimento, tanto no ensino 
fundamental como no ensino médio, mostra 
que foi trabalhado com foco no aprendizado 
dos alunos e no acompanhamento da sua 
trajetória escolar. "Precisamos persistir nas 
ações que estão contribuindo para a garantia 
dos Direitos da Aprendizagem", destaca.
  Segundo a diretora do Departamento de Edu-
cação, Ana Lúcia Muricy, as políticas públicas 
de Governo de Sergipe começaram a impactar 
nos índices, assegurando mais qualidade nos 
processos educacionais e tirando Sergipe dos 
últimos lugares em que se encontrava. "Vamos 
perseguir e efetivar cada vez mais o trabalho 
pedagógico, fortalecer o currículo das escolas, 
a política de formação continuada em rede, e 
construir, continuamente, uma cultura de ava-
liação diagnóstica/formativa e qualitativa para 
o processo de aprendizagem", ressaltou.  
  Realizado de dois em dois anos, o Ideb é um 
indicador que relaciona o desempenho dos 
alunos com dados de fluxo escolar, verificados 
a partir do Censo Escolar. A média do Ideb é 
uma junção do Indicador de Rendimento, ou 
seja, taxa de aprovação por ano, e da Nota 
Média Padronizada, a nota da Prova Brasil nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemáti-
ca.  
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Foram mais de R$ 3.300.000,00 em investimentos na construção de quadras esportivas e
participação de alunos em competições nacionais.

Esporte Escolar 

Investimentos em quadras esportivas e participação de
alunos atletas em competições nacionais

  Os Jogos da Primavera são a principal com-
petição esportiva escolar de Sergipe e palco 
para que muitos alunos das redes estadual, 
municipais, federal e privada objetivem o 
esporte como profissão. Em 2018, o tradicio-
nal evento entrou na sua 35ª edição e reuniu 
mais de 8 mil alunos inscritos em competi-
ções das 18 modalidades olímpicas e paralím-
picas realizadas no período de 24 de julho a 
20 de outubro.   
  Além da realização dos XXXV Jogos da Prima-
vera, o Governo de Sergipe investiu em 2018 
mais R$ 1.231.000,00 em alimentação,  arbi-
tragem, transporte estadual e interestadual, 
passagens aéreas e serviços gerais, com o 
objetivo de que os alunos atletas de Sergipe 
não ficassem de fora das principais competi-
ções do esporte escolar nacional, a exemplo 
dos Jogos Escolares da Juventude 2018 e das 
Paralimpíadas Escolares realizadas, respetiva-
mente realizados em Natal (RN) e em São 
Paulo (SP).  

 
  Paralelo aos investimentos na realização dos 
Jogos e na participação dos alunos atletas em 
competições nacionais, o Governo de Sergipe, 
através da Secretaria de Estado da Educação/-
Departamento de Educação Física, intensificou 
em 2018 a descentralização dos Centros de 
Esportes através de quatro polos e 12 espaços 
esportivos, englobando as modalidades: judô, 
atletismo, para-atletismo, natação, paranata-
ção, tênis de mesa, vôlei de praia, ginástica 
artística e ginástica ritma, luta olímpica na 
disponibilidade de modalidades de base da 
rede estadual de ensino.   
  “Investir no esporte escolar é uma estratégia 
para alcançamos também bons índices sociais.  
Além de incentivar o rendimento escolar, real-
çam o fator de comprometimento com a boa 
saúde, além de agregar o lazer, a integração, a 
competição e o sentimento de equipe”, afirma 
o secretário da Educação, Josué Modesto dos 
Passos.  
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Praças de esporte escolar  

  Para fortalecer também a prática esportiva 
nas escolas da Rede Estadual, a Seed fomen-
tou projetos de base, investindo na aquisição 
de equipamentos de competição e na cons-
trução e reformas de quadras poliesportivas.  
 Apenas no quesito reforma de quadras 
esportivas, em 2018 foram concluídas quatro 
obras de construção, reforma e ampliação 
desses espaços, ao custo de R$ 2.028.241,94.
  “Outras quatro obras estão em andamento e 
devem ser concluídas no primeiro semestre 
de 2019”, disse Valdir Pinto, diretor do Servi-
ço de Edificações Escolares da Seed, ao citar, 
como exemplo, a construção da cobertura e 
reforma da quadra  poliesportiva do Colégio 
Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima, onde a 
Seed está investindo R$ 651.838,00.  
  No último quadriênio, para reestruturar as 
unidades escolares da Rede Estadual, o 
Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 132 
milhões. “Na gestão, que iniciou no dia 1º de 
janeiro de 2019, além dos recursos do Orça-
mento Geral da União, via emenda impositiva 
de bancada, os quais totalizam R$ 69 milhões, 
o governador Belivaldo Chagas projeta inves-
tir cerca de R$ 95 milhões na execução de 
projetos de reforma e ampliação de 22 esco-
las, construção de 30 novas quadras e servi-
ços de manutenção corretiva e preventiva”, 
estima o secretário de Estado da Educação, 
do Esporte e da Cultura, Josué Modesto.  
 
 

Resultados expressivos 

  Graças aos investimentos do Governo, ao 
apoio incondicional de técnicos e professores, 
além do foco dos alunos atletas da Rede Esta-
dual de Ensino, 2018 teve pódio da rede esta-
dual. No tocante ao quadro de medalhas dos 
Jogos da Primavera, as unidades escolares da 
rede estadual que mais se destacaram foram: 
Colégio Estadual Leandro Maciel, de Rosário 
do Catete; Colégio Estadual Joaquim Vieira 
Sobral, de Aracaju; Colégio Estadual José 
Amaral Lemos, de Pirambu; Colégio Estadual 
Nelson Mandela, também da capital sergipa-
na, e Colégio Estadual José Sampaio, de Car-
mópolis.   
  A diretora do Departamento de Educação 
Física (DEF), Maria Auxiliadora Pires, explica 
que a participação efetiva das escolas, os 
resultados e a evolução dos alunos da rede 
estadual de ensino, foram determinantes 
para o sucesso dessa edição dos Jogos da 
Primavera.   
  “Este ano tivemos um calendário apertado 
por conta da copa e do período eleitoral, mas, 
apesar disso, conseguimos com muito esforço 
cumprir todas as competições, superando as 
expectativas”, comemora a professora.
Auxiliadora Pires destacou ainda que os Jogos 
da Primavera são uma seletiva para a etapa 
nacional dos Jogos Escolares da Juventude, 
que aconteceram em Natal (RN), nos meses 
de setembro e novembro de 2018, e as Para-
limpíadas Escolares, em São Paulo.   
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  De acordo com os dados do Departamento 
de Educação/Núcleo de Estudos, Pesquisas 
em Avaliação e Currículo, da Secretaria de 
Estado da Educação (DED/ Nepac), a taxa de 
aprovação nos anos iniciais (1º ao 5º ano)  

  A gestora reconheceu a importância dos 
trabalhos realizados nos quatro polos do 
Centro de Esportes Escolares na preparação 
desses atletas para encarar as competições. 
  Na paranatação, o destaque foi a Escola Esta-
dual Senador Leite Neto (Aracaju), que ficou 
em 1º lugar, com cinco medalhas de ouro. Em 
3º lugar ficou o Colégio Estadual Professor 
Joaquim Vieira Sobral (Aracaju). Já nas provas 
de ciclismo, as unidades estaduais de ensino  
também ganharam visibilidade com as três 
primeiras colocações do pódio. Em primeiro 
lugar ficou o Colégio Estadual Leandro Maciel, 
de Rosário do Catete, com seis medalhas de 
ouro, 12 de prata e oito de bronze. A segunda 
colocação foi do Colégio Estadual Professor 
Joaquim Vieira Sobral, em Aracaju, com seis 
medalhas de ouro; e o terceiro lugar, Colégio 
Estadual Raimundo Araújo, em Salgado, com 
uma medalha de bronze.  
  Por mais um ano, o para-atletismo foi uma 
das modalidades que se destacou. A Escola 
Estadual Senador Leite Neto foi a primeira 
colocada, com 12 medalhas de ouro e duas 
medalhas de prata.   
  No Badminton, o primeiro lugar ficou com o 
Colégio Estadual Ivo do Prado, em Aracaju, 
que obteve quatro de prata e seis de bronze. 
No atletismo, o Colégio Estadual José Amaral 
Lemos, em Pirambu, foi o terceiro colocado, 
com quatro medalhas de ouro, seis de prata e 
cinco de bronze. Nas disputas de xadrez, o 
Centro de Excelência Professora Maria Ivanda 
de Carvalho Nascimento, em Aracaju, con-
quistou o 2º lugar no quadro de medalhas, 
com duas de ouro, e em 4º lugar no quadro 
geral de pontuação.   

Competições nacionais 

A Delegação Paralímpica de Sergipe, em sua 
12ª participação nas Paralimpíadas Escolares, 
conquistou 60 medalhas na edição de 2018,  e 
com o resultado, os alunos paratletas sergipa-
nos alcançaram o 7º lugar no quadro geral de 
medalhas da competição, que envolveu 989 
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  De acordo com os dados do Departamento 
de Educação/Núcleo de Estudos, Pesquisas 
em Avaliação e Currículo, da Secretaria de 
Estado da Educação (DED/ Nepac), a taxa de 
aprovação nos anos iniciais (1º ao 5º ano)  

atletas de 23 Estados e do Distrito Federal. 
  Maior evento escolar paralímpico do mundo, 
as Paralimpíadas aconteceram em São Paulo 
(SP), no período de 20 a 23 de novembro de 
2018. Para participar dos jogos, a delegação 
sergipana contou com apoio técnico e finan-
ceiro do Governo de Sergipe que, por inter-
médio da Secretaria de Estado da Educação, 
do Esporte e da Cultura (Seduc), custeou o 
deslocamento de todo o grupo por via área.  
  Nos Jogos Escolares da Juventude 2018, 
maior competição do esporte escolar do país, 
a Delegação de Sergipe retornou com 14 me-
dalhas conquistadas: quatro de ouro, duas de 
prata e oito de bronze.   
  A chefe da delegação e diretora do Departa-
mento de Educação Física, Auxiliadora Pires, 
avaliou a participação de Sergipe como rele-
vante, já que o trabalho de base está sendo 
feito pelo Governo de Sergipe através do
incentivo ao esporte escolar nos Centros de 
Esportes e nos treinos realizados por  profes-
sores de educação física da rede estadual, 
culminando com as atividades desenvolvidas 
nos projetos esportivos, no maior evento do  

 estado de Sergipe: os Jogos da Primavera.  
  "A vivência enquanto dirigente da delegação 
nos Jogos Escolares da Juventude proporcio-
na a constatação da evolução dos nossos 
alunos atletas, no tocante aos aspectos técni-
co, tático e emocional, sem deixar de com-
templar a inclusão e socialização desses 
jovens, com os demais de todo o Brasil. 
Quanto aos nossos resultados, revela-se por 
si só a efetiva participação dos nossos alunos 
atletas, favorecida por uma política pública 
voltada para o fomento e desenvolvimento 
do desporto escolar, graças à compreensão 
do governador Belivaldo Chagas em apoiar 
essas iniciativas de participação em eventos 
organizados pela Secretaria de Estado da 
Educação, do Esporte e da Cultura", avalia.  
  Os Jogos Escolares da Juventude são uma 
iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil e 
iniciaram no dia 12 de novembro de 2018, 
prosseguindo até dia 25 desse mesmo e ano.
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Prestação de contas e Parcerias

  O Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(Seduc), busca implementar iniciativas que pro-
porcionem a melhoria da qualidade do ensino 
público. Com este propósito, a Coordenação de 
Gestão Democrática, Articulação e Assistência 
aos Municípios (Cogedam) é o setor responsá-
vel por desenvolver ações de modo a garantir o 
funcionamento dos Conselhos Escolares da 
Rede Pública Estadual de Ensino, bem como 
pela articulação e assistência aos municípios, 
cujo desafio é desenvolver as políticas educa-
cionais nacional e estadual com as ações esta-
belecidas no campo da educação junto aos mu-
nicípios sergipanos.  
  De acordo com Jason Reis Santana, coordena-
dor da Cogedam, 41 municípios firmaram 71 
Termos de Compromisso, contemplando kits 
de apoio de Língua Portuguesa e Matemática 
para a Prova Brasil, mobiliário de sala de aula e 
56 ônibus escolares, perfazendo um montante 
de R$ 25.619.268,00 transferidos ou a serem 
transferidos pelo Governo Federal, por meio 
do Plano de Ações Articuladas (PAR), que é 
uma forma de assistência técnica e financeira 
do Ministério da Educação, destinadas aos Es-   
 

ados e municípios na rubrica denominada 
transferência voluntária de recursos.   
  Um dos pilares e estratégias da educação 
pública é fortalecer o diálogo com os repre-
sentantes das organizações civis, de classe, e 
man-  ter a parceria com os municípios, com a 
expectativa de elevar os índices educacionais, 
por consequência, a qualidade do ensino, 
tanto nas redes estadual quanto nas munici-
pais. 

PAR   

  “A prestação de contas do PAR, realizada em 
2018, refere-se à aquisição de mobiliário de 
sala de aula, uniforme escolar, materiais e 
equipamentos diversos, além de ônibus esco-
lares. Foram 61 municípios que realizaram 
prestação de contas relacionados a 87 
Termos de Compromisso, contendo aquisi-
ções resultantes de convênios em anos ante-
riores, incluídos 136 ônibus escolares, perfa-
zendo um montante de R$ 44.045.201,86 em 
recursos, fruto de transferência do Governo 
Federal”, destaca o diretor da Cogedam. 

Colaboração com os munícipios é meta a ser 
perseguida pela Educação estadual

Um dos pilares da educação pública é fortalecer o diálogo com os representantes das 
organizações civis, de classe, e manter a parceria com os municípios.
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 Quanto à prestação de contas referente a 
obras, 21 municípios realizaram esse procedi-
mento em relação a 34 Termos de Compro-
misso, pertinentes à construção de cinco 
escolas de Educação Infantil, três escolas de 
Ensino Fundamental, construção de 20 qua-
dras esportivas e reforma de seis quadras 
esportivas, representando o valor total de R$ 
25.557.953,26 em recursos federais.   
  
Pesquisas  
    
  Neste ano, também foram realizadas três 
pesquisas: a primeira sobre a adesão dos mu-
nicípios à iniciativa de Busca Ativa Escolar, 
que é uma plataforma gratuita para ajudar os 
municípios e estados a combaterem a exclu-
são escolar, desenvolvida pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 
parceria com a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), o Colegia-
do Nacional de Gestores Municipais de Assis-
tência Social (Congemas) e o Instituto TIM. 
  “A segunda pesquisa foi sobre o atendimen-
to à Educação Infantil pelas redes municipais, 
cujo objetivo foi levantar informações acerca 
da situação do ente federado em relação à 
implementação de estratégias para o atendi-
mento a esse nível de ensino. Estes dois estu-
dos foram feitos em parceria com a Secretaria 
de Articulação dos Sistemas de Ensino do 
Ministério da Educação e Cultura (Sase/MEC), 
esclarece Jason Reis Santana.   
  Segundo o diretor, no que se refere à última 
pesquisa, sobre Gestão Democrática, elabo-
rada pela própria Cogedam, foi constatado 
que 57 municípios sergipanos têm Conselhos 
Escolares nas unidades de ensino da rede 
criados por lei ou decreto municipal. 
  “Constatou-se ainda que oito municípios 
têm lei aprovada e implementada na rede de 
ensino que prevê consulta pública para a 
escolha de diretor escolar; outros oito têm 
essa lei aprovada pelo legislativo municipal, 

mas ainda não implementada; além de mais 
oito municípios que têm o projeto de lei 
apenas elaborado”, adicionou.   
  Já no auxílio aos 75 municípios nos processos 
de monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Educação (PMEs), a Cogedam, 
por meio da Rede de Assistência Técnica da 
Sase/MEC, cumpriu sete demandas definidas 
pela rede, contemplando formações na meto-
dologia proposta pelo MEC com as Equipes 
Técnicas responsáveis pela elaboração de 
relatórios de monitoramento e avaliação des-  
ses planos. Como resultado, 23 municípios já 
finalizaram seus relatórios, e os demais estão 
em fase de finalização ou revisão final.  

Conselhos Escolares 

  “No tocante aos Conselhos Escolares da rede 
pública estadual de ensino, a Cogedam reali-
zou o processo eleitoral em unidades cujos 
mandatos foram encerrados em 2018 e em 
uma unidade recém-inaugurada, já que esse 
processo foi deflagrado na grande maioria 
das escolas no ano de 2017.   
  Também orientou mais 300 Conselhos Esco-
lares que necessitaram reformular seus esta-
tutos em função da mudança da forma de 
movimentação bancária (cartão magnético), 
exigência do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) que realiza a 
transferência de recursos financeiros direta-
mente para as unidades de ensino”, relembra 
Jason Reis Santana. Na perspectiva de fortale-
cimento dos Conselhos Escolares, foi realiza-
da formação para os presidentes e tesourei-
ros desses conselhos, cuja participação foi de 
114 presidentes e 200 diretores de unidades 
de ensino.  
  “Ainda no viés de formação, a Cogedam par-
ticipou de dois módulos no curso de forma-
ção em serviços de gestão escolar ofertado 
pelo Departamento de Recursos Humanos 
(DRH), voltado para os diretores das unidades 
de ensino da rede estadual”, finalizou o dire-
tor.  
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 Possibilitar a alunos e professores da rede 
estadual de ensino conhecerem de perto 
como funciona a política brasileira e terem 
experiências de intercâmbio em outros 
países. Estas foram algumas das ações realiza-
das pela Assessoria Internacional da Secreta-
ria de Estado da Educação durante o ano de 
2018, consolidando a participação dos estu-
dantes em programas de conhecimento e 
cursos fora do Brasil e no engajamento na 
política brasileira.  
  A Assessoria Internacional gerencia, em nível 
estadual, programas federais e programas da 
Embaixada dos Estados Unidos, mediando e 
auxiliando a participação dos alunos da rede 
pública de ensino. Um deles é o Programa 
Jovem Senador, promovido pelo Senado 
Federal, que leva estudantes para conhece-
rem os trabalhos realizados pelos senadores 
em Brasília (DF). O programa é coordenado 
pela assessora técnica Nadia Cardoso.
  A seleção é feita por meio de uma redação 
que os alunos produzem, com base no tema 
proposto para cada ano. Em 2018 o tema foi: 
“A Constituição Cidadã: 30 anos depois”.   
 

  Ao todo, 348 redações participaram, sendo 
que 26 chegaram à semifinal e foram avalia-
das pela Banca Examinadora da Seduc. O 
aluno Wagner dos Santos Almeida, do Colégio 
Estadual Tobias Barreto, em Aracaju, foi o 
primeiro colocado; o segundo lugar ficou com 
Aderruan Félix Santos, do Colégio Marcolino 
Cruz Santos, em Macambira, e o terceiro ficou 
com Luiz Fabiano Nascimento dos Santos, do 
Colégio Estadual Eduardo Silveira, em Itabaia-
na.  
  No dia 13 de outubro, a Secretaria de Estado 
de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), 
por meio da Assessoria Internacional, em par-
ceria com a Câmara Municipal de Aracaju 
(CMA), promoveu uma vivência legislativa aos 
três estudantes selecionados no Programa 
Jovem Senador.  E no período de 19 a 24 de 
novembro, o aluno Wagner dos Santos Almei-
da (1º colocado) participou de uma vivência 
legislativa no Senado Federal, acompanhado 
da professora orientadora, Sandra Correia. 
Durante a sua participação, ele foi eleito vice-
presidente da Mesa Diretora do Senado pelos 
colegas Jovens Senadores.   

 Intercâmbio Cultural

Projetos educacionais possibilitam participação
de estudantes e professores em intercâmbios
nacionais e internacionais 

Programações como o Missão Pedagógica, os Jovens Embaixadores, o Parlamento 
Jovem Brasileiro e os Jovens Embaixadores possibilitam aos alunos conhecerem 
melhor as políticas públicas e asseguram intercâmbios culturais.
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Parlamento Jovem Brasileiro  

  O Programa Parlamento Jovem Brasileiro 
(PJB) é um evento anual patrocinado pela 
Câmara dos Deputados, em parceria com o 
Conselho Nacional de Secretários de Educa-
ção (Consed), destinado a estudantes do 
Ensino Médio de todo o país, com o objetivo 
de propiciar aos jovens a vivência do processo 
político e democrático, mediante a simulação 
de uma atividade parlamentar, em que os 
estudantes elaboram projetos de lei, formam 
comissões e participam de debates e vota-
ções. Esta experiência ensina sobre o Poder 
Legislativo e educa para a participação e a 
cidadania. Em Sergipe, o programa é coorde-
nado pela técnica Célia Gil, da Assessoria 
Internacional da Seduc.  
  Nesse ano de 2018, oito alunos sergipanos 
se inscreveram, tendo como finalistas: 
Wagner dos Santos Almeida (Colégio Estadual 
Tobias Barreto), Eduardo Angelus Gomes de 
Almeida (Centro de Excelência Master), Laura 
Carolina Mecenas de Carvalho (Colégio de 
Aplicação) e Luís Heitor Saldanha de Oliveira 
Santana (IFS). Esses quatro alunos participa-
ram de uma vivência parlamentar na Câmara   

de Vereadores de Aracaju, onde apresenta-
ram seus Projetos de Lei aos vereadores em 
seção plenária. O aluno Wagner dos Santos 
Almeida foi selecionado como o finalista, para 
representar o Estado de Sergipe. Juntamente 
com mais 77 estudantes de todo o Brasil, ele 
participou de uma Jornada Parlamentar em 
Brasília (DF), no período de 1º a 5 de outubro 
de 2018.   

Programa Missão Pedagógica  

  O programa Missão Pedagógica é uma ação 
promovida pela Câmara dos Deputados que 
realiza capacitação em educação para demo-
cracia destinada aos professores, coordena-
dores, orientadores e diretores de escolas 
públicas. Em Sergipe, a coordenação é reali-
zada pela professora Bernadete Carneiro, da 
Assessoria Internacional.  
  Em 2018, as atividades da 9ª edição do pro-
grama foram intensificadas pela divulgação 
no portal da Seduc, mídia estadual e Direto-
rias Regionais de Educação, reunindo o corpo 
docente das diretorias e os professores parti-
cipantes do programa em edições anteriores. 
O intuito foi disseminar e criar uma rede de 
professores multiplicadores com o objetivo 
de trabalhar a cidadania e democracia em 
suas unidades de ensino. O número de inscri-
tos superou o da edição anterior, demons-
trando um resultado positivo no trabalho 
desenvolvido.  
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Jovens Embaixadores  

  O Programa Jovens Embaixadores é promo-
vido pela Embaixada Americana, em parceria 
com o Consed e outras instituições, que con-
siste em proporcionar um intercâmbio estu-
dantil de três semanas nos Estados Unidos 
para alunos da rede pública de ensino, cuja 
faixa etária seja de 15 a 18 anos, com exce-
lente desempenho escolar e que tenham um 
trabalho voluntário e fluência em Inglês.  
  A Secretaria de Estado da Educação é a única 
instituição parceira no Estado de Sergipe. Em 
janeiro de 2018, os Jovens Embaixadores 
Sérgio Vieira Santos Junior (Centro de Exce-
lência Atheneu Sergipense, de Aracaju) e 
Paulo Teylon Barreto Lima (Colégio Estadual 
Murilo Braga, de Itabaiana) embarcaram para 
o intercâmbio nos Estados Unidos, onde, jun-
tamente com mais 48 jovens de todo o Brasil, 
permaneceram por três semanas participan-
do de toda uma programação extensa elabo-
rada pela Embaixada americana.  
  

Curso de Francês  

  Em parceria com a Aliança Francesa, a 
Secretaria de Estado da Educação, do Espor-
te e da Cultura proporciona curso de Francês 
para alunos do ensino médio que desejem 
aprender essa língua. A Aliança Francesa, em 
Aracaju, disponibiliza 20 bolsas integrais, por 
semestre, para alunos da rede pública de 
Ensino.   
  A Assessoria Internacional promove toda a 
logística para a seleção dos estudantes e 
acompanha o desempenho de cada um. Em 
2018, 16 alunos da rede estadual participa-
ram do curso na Aliança Francesa de Aracaju.

English Immersion Program  

  O English Immersion Program (EIP) é um 
programa da Embaixada Americana em par-
ceria com a Casa Thomas Jefferson, que pro-
porciona uma imersão na língua e na cultura 
americanas aos três alunos semifinalistas 
estaduais classificados no programa Jovens 
Embaixadores. Esse evento acontece em Bra-
sília (DF), no mês de julho.   
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  A Assessoria Internacional acompanhou e 
divulgou todos os eventos dos quais eles par-
ticiparam.  As inscrições para o Jovens Embai-
xadores 2019 ocorreram no período de junho 
a agosto de 2018. Nesse período, trabalhou 
na divulgação do programa, promovendo 
reuniões nas Diretorias Regionais de Educa-
ção, bem como visitando diversas escolas do  
Estado, além de divulgação pela Assessoria 
de Comunicação da Seduc, pelas redes 
sociais e em emissoras de rádio e televisão.  



  Em 2018, os alunos Caio Henrich e Letícia 
Rocha do Centro de Excelência Atheneu Ser-
gipense, embarcaram para Brasília, onde, 
juntamente com mais de 100 alunos de todo 
o país, participaram de uma semana de imer-
são na cultura americana, conhecendo a 
Casa Thomas Jefferson e visitando os pontos 
turísticos da capital federal.  

Fulbright DAI   

  O Fulbright DAI (Distinguished Awards In 
Teaching Program For International Tea-
chers) é um programa promovido pelo 
Departamento de Estado dos Estados Unidos 
da América que oferece a oportunidade para 
que professores do ensino médio da rede 
pública participem de um curso de aperfeiço-
amento da língua inglesa, com duração de 
um semestre acadêmico, em uma universi-
dade americana. Irão para os Estados Unidos 
professores do Brasil, Botswana, Quênia, 
Senegal, Uganda, Indonésia, Filipinas, Marro-
cos, Bangladesh, Índia e México.  
 Foram disponibilizadas 30 vagas para o 
Brasil, porém somente quatro docentes bra-
sileiros foram selecionados, sendo um dos 
aprovados o professor José de Arimatéa Diniz 
Fontes, que leciona no Centro de Excelência 
Doutor João de Melo Prado, em Divina Pasto-
ra.  
  Além de fazerem um curso de aperfeiçoa-
mento em Língua Inglesa em uma universida-
de norte-americana durante um semestre 
letivo, de janeiro a maio de 2019, simultane-
amente eles também farão um estágio 
supervisionado, através do qual ministrarão 
aulas em uma high school (escola de ensino 
médio) para alunos de outros países.   

Fulbright PDPI      

O programa tem como objetivo capacitar 
professores de língua inglesa da educação 
básica por meio do fortalecimento do domí-
nio das habilidades linguísticas; do comparti-
lhamento de metodologias de ensino, apren-
dizagem e avaliação; da experiência in loco 
em história e cultura dos Estados Unidos; do 
uso de ferramentas tecnológicas e recursos 
digitais; e da estimulação de parcerias com 
universidades e professores americanos.   

Nesta edição 13 professores foram selecio-
nados para participar do intercâmbio, que 
aconteceu entre 12 de janeiro e 25 de feve-
reiro de 2018.  
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  De modo a cumprir o Planejamento Estraté-
gico da Secretaria de Estado da Educação, do 
Esporte e da Cultura (Seduc) 2015-2018, o 
Governo de Sergipe aplica, anualmente, parte 
do orçamento destinado à área na execução 
de projetos de reforma, modernização, cons-
trução de novas unidades escolares e de qua-
dras poliesportivas. Com essa finalidade, ape-  
nas em 2018, por intermédio da Seduc e da 
Seinfra (Secretaria de Estado da Infraestrutu-
ra e do Desenvolvimento Urbano), o governo 
estadual investiu R$ 54.033.855,00, montan-
te que inclui, ainda, obras de menor porte de 
manutenção corretiva e preventiva dos 354 
prédios escolares da Rede Estadual.  
  O objetivo desses investimentos, explica o 
secretário de Estado da Educação,do Esporte 
e da Cultura professor Josué Modesto dos 
Passos Subrinho, é ofertar infraestrutura mo-
derna e qualificada necessária ao bom funcio-
namento das escolas da Rede Estadual, um 
dos compromissos do Planejamento Estraté- 
  

  gico da Seed.   
  “Este ano, o Governo de Sergipe já inaugurou 
oito unidades escolares reformadas por com-
pleto e ampliadas, e está concluindo a reforma 
de outras sete escolas, como a do Centro de 
Excelência Atheneu Sergipense, onde está 
investindo mais de R$ 8,5 milhões”, destaca 
Modesto.  
  “Coloquei a educação como prioridade do 
meu governo. Mas não vou poder fazer isso 
sozinho. Vou precisar da ajuda de todos: pro-
fessores, alunos, pais, comunidade. Vamos 
começar pela educação, porque se avançar-
mos na educação, a gente melhora o todo. O 
conhecimento é muito valioso e reflete em 
todas as áreas”, ressalta o governador do 
Estado, Belivaldo Chagas. Localizada na aveni-
da Caçula Barreto, no conjunto Augusto 
Franco, em Aracaju, a Escola Estadual Jacintho 
de Figueiredo foi reinaugurada no dia 21 de 
dezembro de 2018, e é a oitava unidade de en- 
sino entregue este ano à comunidade escolar  
 

  O Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(Seduc), busca implementar iniciativas que pro-
porcionem a melhoria da qualidade do ensino 
público. Com este propósito, a Coordenação de 
Gestão Democrática, Articulação e Assistência 
aos Municípios (Cogedam) é o setor responsá-
vel por desenvolver ações de modo a garantir o 
funcionamento dos Conselhos Escolares da 
Rede Pública Estadual de Ensino, bem como 
pela articulação e assistência aos municípios, 
cujo desafio é desenvolver as políticas educa-
cionais nacional e estadual com as ações esta-
belecidas no campo da educação junto aos mu-
nicípios sergipanos.  
  De acordo com Jason Reis Santana, coordena-
dor da Cogedam, 41 municípios firmaram 71 
Termos de Compromisso, contemplando kits 
de apoio de Língua Portuguesa e Matemática 
para a Prova Brasil, mobiliário de sala de aula e 
56 ônibus escolares, perfazendo um montante 
de R$ 25.619.268,00 transferidos ou a serem 
transferidos pelo Governo Federal, por meio 
do Plano de Ações Articuladas (PAR), que é 
uma forma de assistência técnica e financeira 
do Ministério da Educação, destinadas aos Es-   
 

Infraestrutura

Mais de R$ 54 milhões foram investidos na 
construção, reforma e ampliação de escolas e 
quadras poliesportivas

 As obras beneficiam, diretamente, milhares de alunos e profissionais da Educação 
em todo o Estado com investimentos em reforma, modernização, construção de
novas unidades escolares e de quadras poliesportivas.
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pelo governo estadual após a requalificação 
de sua infraestrutura física, resultado de um 
investimento de R$ 1.950.000,00.  
 "Essa obra de reforma e ampliação é uma 
grande vitória da nossa comunidade escolar! 
Comparada à estrutura que tínhamos antes 
dessa obra, tivemos uma revolução. Ganha-
mos novas salas de aulas, laboratórios de 
Ciências e de Informática, ampliação da 
biblioteca e refeitório e novas instalações. 
Temos uma demanda crescente de alunos e 
temos a perspectiva de darmos um salto no 
número de matrículas a partir do ano letivo 
2019", destacou a professora Joana Menezes 
da Silva, diretora da unidade escolar 
recém-reinaugurada.  
  Segundo Josué Modesto, a inauguração da 
conclusão das obras de reforma e ampliação 
da Escola Jacintho de Figueiredo Martins 
"marca muito a política de Educação que o 
governador Belivaldo Cahagas tem nos orien-
tado a executar. Estamos preocupados com a 
efetiva utilização das nossas escolas como 
espaços privilegiados para desenvolvimento 
de projetos pedagógicos das respectivas 
comunidades escolares, que devem se apro-
priar das escolas e atuar pela conservação do 
patrimônio público", frisa o secretário estadu-
al de Educação. De acordo com o diretor do 
Serviço de Edificações Escolares da Seduc, 
-engenheiro Valdir Pinto, a partir de um inves-
timento de R$ 9,656 milhões, já foram refor-
mados este ano os Centros de Excelência 
Arquibaldo Mendonça (Indiaroba) e José 
Carlos de Sousa (Aracaju), os Colégios Estadu-
ais Olavo Bilac (Aracaju) e Manoel Bomfim 
(Arauá) e, além da Escola Jacintho de Figuei-
redo, as Escolas Estaduais 17 de Março e Reu-
nidas 8 de Maio, em Aracaju.  
  Os recursos financeiros aplicados na execu-
ção dos projetos de reforma e ampliação de 
escolas têm possibilitado adaptar os prédios 
escolares às normas técnicas de acessibilida-
de e ainda edificar novos espaços.  
    
 
 

Educação Profissional  

  Ainda em 2018, o Governo de Sergipe con-
cluiu a construção dos Centros Estaduais de 
Educação Profissional Professora Neuzice 
Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, e Ulis-
ses Guimarães, em Umbaúba, em cujas obras 
foram investidos mais de R$ 24 milhões. 
  A proposta é atender à demanda do merca-
do local por mão de obra especializada,  e,  
por este motivo, cada CEEP foi planejado 
levando-se em consideração as vocações e os 
arranjos econômicos de sua região.   
  Erguido no povoado Guararema, na zona 
rural de Umbaúba, o Centro de Educação Pro-
fissional Ulisses Guimarães será pioneiro na 
rede pública de ensino de Sergipe na oferta 
de cursos técnicos de nível médio na área de 
moda e vestuário, enquanto o Neuzice Barre-
to atuará no eixo tecnológico de Controle e 
Processo Industrial, ofertando, inicialmente, 
o Curso Técnico em Automação Industrial”, 
explica a professora Ana Lúcia Muricy, direto-
ra do Departamento de Educação (Ded/Se-
duc).  
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Quadras  

  Para fortalecer a prática esportiva nas escolas 
da Rede Estadual, a Seduc tem fomentado pro-
jetos de base, investido na aquisição de equipa-
mentos de competição e na construção e refor-
mas de quadras poliesportivas, além de prestar 
apoio técnico e logístico para que os alunos 
possam participar de competições em outros 
estados brasileiros.  
Apenas no quesito reforma de quadras esporti-
vas, este ano foram concluídas quatro obras de 
construção, reforma e ampliação desses espa-
ços, ao custo de R$ 2.028.241,94.                 
  “Outras quatro obras estão em andamento e 
devem ser concluídas no primeiro semestre de 
2019”, completa Valdir Pinto, ao citar, como 
exemplo, a construção da cobertura e reforma 
da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Dr. 
Jugurta Barreto de Lima, onde o Governo do 
Estado está investindo R$ 651.838,00. No 
último quadriênio, para reestruturar as unida-
des escolares da Rede Estadual, o Governo de 
Sergipe já investiu mais de R$ 132 milhões. 

  

  “Em sua próxima gestão, que inicia no dia 1º 
de janeiro, além dos recursos do Orçamento 
Geral da União, via emenda impositiva de 
bancada, os quais totalizam R$ 69 milhões, o 
governador Belivaldo Chagas projeta investir 
cerca de R$ 95 milhões na execução de proje-
tos de reforma e ampliação de 22 escolas, 
construção de 30 novas quadras e serviços de 
manutenção corretiva e preventiva”, estima o 
secretário da Educação, do Esporte e da Cul-
tura Josué Modesto.  
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   O Governo de Sergipe, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura (Seduc), por intermédio das iniciativas 
do Departamento de Recursos Humanos 
(DRH), promoveu, em 2018, mudanças signifi-
cativas que refletiram como melhorias contí-
nuas para o quadro de funcionários e profes-
sores: o reconhecimento e valorização do 
servidor da Educação com os Prêmios Profes-
sores do Brasil e Professores Nota 10, que 
incentivam e reconhecem as boas práticas em 
sala de aula, o retorno do diálogo porta-aber-
ta com o servidor e os representantes de 
classe, a realização de processos seletivos 

para contratação de servidores nas diversas 
categorias, o retorno do Centro de Qualifica-
ção de Pessoal (CQP), com a política de 
formação continuada, e a retomada das nego-
ciações do Plano de Carreira do Magistério.
  O secretário, professor Josué Modesto dos 
Passos Subrinho, cumpre uma agenda de visi-
tas aos municípios sergipanos desde 2018, 
com o intuito de discutir a reorganização dos 
recursos humanos das escolas públicas da 
rede estadual, a fim de tornar eficientes os 
processos, formatando um desenho de pes-
soal que se enquadre com a política de quali-
dade do ensino.   
   

Recursos Humanos

Valorização dos servidores da Educação é 
alcançada com diálogo e retorno de projetos
continuados 

Reconhecimento e valorização do servidor da Educação com os Prêmios Professores 
do Brasil e Educador Nota 10, retorno do diálogo porta-aberta com o servidor e os
representantes de classe, realização de processos seletivos para contratação de 
servidores nas diversas categorias, retorno do Centro de Qualificação de Pessoal (CQP),
com a política de formação continuada, e a retomada das negociações da Carreira
do Magistério.
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  “Os professores, educadores em geral, são o 
nosso quadro mais importante na educação 
pública. Queremos valorizá-los por meio de 
ações que contemplem uma política de recur-
sos humanos em consonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) e as leis que regem o 
Magistério”, afirma.  
  O diretor do DRH, professor Jorge Costa, 
relembra que, desde o mês de abril de 2018, 
quando assumiu a gestão do departamento, o 
secretário prioriza o espaço para o diálogo com 
os servidores e também com os educadores 
lotados nas unidades de ensino.   
  
Pagamento do Piso Salarial e   
Gratificações  
 
  Em Sergipe, não há nenhum professor na 
Rede Estadual recebendo abaixo do piso. Sobre 
esse valor ainda são pagas gratificações, como 
Regência de Classe (40%) ou Atividade Técnico-
Pedagógica I e II (20% e 40%), bem como 
adicionais, a exemplo do Adicional de Triênio, 
correspondente a 5% do vencimento base, a 
cada três anos de efetivo exercício, cujo limite 
é de 40% sobre o vencimento .   
  Desde janeiro de 2018, o Governo de Sergipe 
paga o reajuste de 6,81% no piso salarial dos 
professores, passando de R$ 2.298,80 para R$ 
2.455,35. O professor que menos ganhou em 
Sergipe recebeu o salário inicial de R$ 3.437,49 
(este valor corresponde ao piso mais o acrésci-
mo de 40% de Regência de Classe).        
  Em 5 de julho de 2018, foi publicada, no Diário   
Oficial, a Lei Complementar n° 312, que deter-
mina alteração na tabela remuneratória da 
Carreira do Magistério Público Estadual, com 
vigência a partir de 1° de dezembro de 2018, 
com 15% do escalamento previsto no Estatuto 
do Magistério, promovendo assim a diferencia-
ção entre os níveis médio, graduação, mestra-
do e doutorado. O Governo ainda concede a 
Gratificação de Interiorização para os professo-
res que precisam se deslocar para os municí-
pios do interior de Sergipe. Os professores efe-
tivos e contratados  poderão realizar a Renova-  

ção da Gratificação por Interiorização para os 
profissionais do Magistério até o próximo dia 
31 de janeiro de 2019. Jorge Costa assegura 
que a gratificação é uma maneira de incenti-
var os funcionários. “Trata-se de uma ação do 
Governo de Sergipe e tem como intuito que os 
alunos da rede estadual de ensino sejam assis-
tidos com a presença do professor em locais 
de difícil acesso”, destaca.   
  Com o objetivo de agilizar os processos e ofe-
recer mais comodidade aos educadores da 
rede estadual, bem como atender às deman-
das de necessidades temporárias de professo-
res, o DRH disponibiliza aos professores efeti-
vos um sistema para realizar a inscrição para 
cadastro de reserva de Dedicação Exclusiva 
(DE) e Horas Extraordinárias.   
  Para fazer o cadastro  basta acessar o link 
http://intranet.seed.se.gov.br/sistemas/ca-
dreservadedhe  e em seguida informar o CPF e 
a senha utilizada no Portal do Servidor.  
  O professor Jorge Costa explica que o sistema 
foi criado pela equipe da Coordenadoria de 
Informática (Codin) da Seduc. Dessa maneira, 
não houve custos para disponibilizar essa 
ferramenta.   
  “Foi uma ideia do secretário, Josué Modesto, 
para oportunizarmos aos professores da rede 
estadual um espaço para solicitação de DE e 
Horas Extras, suprindo as necessidades tem-
porárias, a exemplo de licença maternidade, 
licença-prêmio, licença médica, entre outros 
afastamentos assegurados por lei. Com esse 
portal, as Diretorias Regionais de Educação 
(DREs) contarão com um Banco de Dados 
dotados de informações de todos os docentes 
que já se cadastraram”, complementa. Ainda 
de acordo com o diretor do DRH, trata-se de 
mais uma ação do Programa Carência Zero, 
que tem como intuito agilizar os processos, 
como lotação dos professores e reorganização 
de cargas horárias.   
  A Lei Estadual n° 6.691, do Programa Carên-
cia Zero, tem como objetivo aumentar o quan-
titativo de profissionais atuantes na Educação 
básica em Sergipe, reduzindo a falta de profes-

  Em 2018, os alunos Caio Henrich e Letícia 
Rocha do Centro de Excelência Atheneu Ser-
gipense, embarcaram para Brasília, onde, 
juntamente com mais de 100 alunos de todo 
o país, participaram de uma semana de imer-
são na cultura americana, conhecendo a 
Casa Thomas Jefferson e visitando os pontos 
turísticos da capital federal.  

Fulbright DAI   

  O Fulbright DAI (Distinguished Awards In 
Teaching Program For International Tea-
chers) é um programa promovido pelo 
Departamento de Estado dos Estados Unidos 
da América que oferece a oportunidade para 
que professores do ensino médio da rede 
pública participem de um curso de aperfeiço-
amento da língua inglesa, com duração de 
um semestre acadêmico, em uma universi-
dade americana. Irão para os Estados Unidos 
professores do Brasil, Botswana, Quênia, 
Senegal, Uganda, Indonésia, Filipinas, Marro-
cos, Bangladesh, Índia e México.  
 Foram disponibilizadas 30 vagas para o 
Brasil, porém somente quatro docentes bra-
sileiros foram selecionados, sendo um dos 
aprovados o professor José de Arimatéa Diniz 
Fontes, que leciona no Centro de Excelência 
Doutor João de Melo Prado, em Divina Pasto-
ra.  
  Além de fazerem um curso de aperfeiçoa-
mento em Língua Inglesa em uma universida-
de norte-americana durante um semestre 
letivo, de janeiro a maio de 2019, simultane-
amente eles também farão um estágio 
supervisionado, através do qual ministrarão 
aulas em uma high school (escola de ensino 
médio) para alunos de outros países.   
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sores em sala de aula. O Governo do Estado 
pretende criar um cadastro reserva de educa-
dores, por meio de PSS, para contratação de 
professores substitutos em casos de afasta-
mentos temporários.  
  
Formação Continuada  
 
  Promover a Formação Continuada é uma 
iniciativa da Seduc, realizada por meio do DRH/ 
Centro de Qualificação de Pessoal Professor 
Antônio Garcia Filho (CQP).   
  Para Jorge Costa, realizar capacitações só 
demonstra a atenção e comprometimento do 
Governo de Sergipe com todos aqueles que 
atuam no cenário educacional.   
  “A formação continuada marcou a retomada 
das atividades do CQP, com sua reestrutura-
ção. O nosso intuito é preparar os profissionais 
para encarar os desafios da gestão. Os indica-
dores comprovam que a Educação em Sergipe 
está melhorando, e são esses os gestores e 
professores que transformam essa realidade”, 
reconhece.  
  

  Segundo Josué Modesto, é muito importante 
o trabalho dos gestores. “É obrigação da Seduc 
fomentar a formação desses educadores. Com 
este propósito, pensamos nas capacitações”, 
disse.   
   

  O objetivo dos cursos é auxiliar os educadores 
quanto à reflexão sobre Política Educacional, 
Planos e Avaliações. “Além disso, esses profis-
sionais irão perceber o seu papel na condução 
desses processos no contexto escolar, visuali-
zando a instituição em que atua como espaço 
de decisão coletiva em prol da qualidade do 
ensino e aprendizagem. Pretendemos preparar 
esses profissionais para encarar os desafios da 
gestão”, frisa o secretário.   
  Neste ano, aproximadamente 350 profissio-
nais participaram das formações. O curso está 
dividido em quatro eixos, a saber: Gestão 
Estratégica de Pessoas, Gestão Pedagógica e 
da Aprendizagem, Gestão Participativa e 
Gestão de Recursos Humanos.   As atividades 
começaram a ser ministradas em agosto de 
2018, tendo a culminância em dezembro desse 
mesmo ano.   
  Em 2019 a expectativa é promover as forma-
ções para as equipes escolares, e dentre as 
temáticas a serem abordadas haverá uma 
atenção no tocante à implementação do currí-
culo sergipano, prevista para 2020. Outra atri-
buição do CQP é certificar os cursos realizados 
por outros setores e departamentos da Seduc.  
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juntamente com mais de 100 alunos de todo 
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da América que oferece a oportunidade para 
que professores do ensino médio da rede 
pública participem de um curso de aperfeiço-
amento da língua inglesa, com duração de 
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dade americana. Irão para os Estados Unidos 
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Senegal, Uganda, Indonésia, Filipinas, Marro-
cos, Bangladesh, Índia e México.  
 Foram disponibilizadas 30 vagas para o 
Brasil, porém somente quatro docentes bra-
sileiros foram selecionados, sendo um dos 
aprovados o professor José de Arimatéa Diniz 
Fontes, que leciona no Centro de Excelência 
Doutor João de Melo Prado, em Divina Pasto-
ra.  
  Além de fazerem um curso de aperfeiçoa-
mento em Língua Inglesa em uma universida-
de norte-americana durante um semestre 
letivo, de janeiro a maio de 2019, simultane-
amente eles também farão um estágio 
supervisionado, através do qual ministrarão 
aulas em uma high school (escola de ensino 
médio) para alunos de outros países.   
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Reconhecimento: Prêmio Professores do 
Brasil e Educador Nota 10  
   
  Em 2018 o Prêmio Professores do Brasil (PPB) 
chegou a sua 11ª edição. Na Rede Estadual de 
Ensino foram reconhecidos dois vencedores e 
quatro destaques, responsáveis por desenvol-
verem projetos que contribuem para a melho-
ria dos processos de ensino e aprendizagem 
elaborados nas salas de aula.  
  Em Sergipe, 57 professores inscreveram seus 
projetos, 17 dos quais são os melhores do 
Estado. As professoras Priscila Brandão 
Casado, da Escola Estadual Francisco Portugal, 
de Aracaju, e Tânia Silva Nascimento, do Colé-
gio Estadual Abelardo Barreto Rosário, de 
Tobias Barreto, foram as representantes da 
rede estadual de ensino e venceram duas cate-
gorias do prêmio.   

 O Prêmio é voltado a todos os professores de 
escolas públicas da educação básica que têm 
um relato de prática pedagógica desenvolvida 
com seus alunos. Após inscrição, o relato é 
avaliado e pode ser selecionado para uma pre-
miação estadual, regional e nacional. Para a 
coordenadora do Prêmio em Sergipe, profes-
sora Fátima Paiva, esse resultado caracteriza o 
empenho dos professores da rede estadual em 
sempre avançarem nos processos de ensino.  
  “Nosso objetivo é obter o máximo de partici-
pantes a cada ano, envolvendo-os em todas as 
etapas de articulação. Temos esse papel de 
estimular a participação e divulgar os projetos 
inspiradores", comemora. “Empreender para 
compreender: educação financeira na prática” 
foi o projeto vencedor na categoria do 4º ao 5º 
ano do ensino fundamental, da professora 
Priscila Brandão. A professora Tânia Silva foi a 
vencedora da categoria ensino médio com o 
projeto “Revitalização do Espaço Escolar: o 
protagonismo estudantil invadindo os muros 
da escola”. A atividade surgiu de uma mobiliza-
ção da própria comunidade escolar em revitali-
zar a unidade com reparos de pintura. Os pro-
fessores da rede estadual de ensino, Beatriz de 
Jesus Santana Andrade, de Ribeirópolis; Catia  
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Matias dos Santos, de Malhador; Lueddy Alice 
Chaves, de Lagarto; Fabiano Batista de Olivei-
ra, de Aracaju, e Darcylane Vieira Martins, de 
Umbaúba, foram reconhecidos como desta-
ques no 11º Prêmio Professores do Brasil.  
   Em 2018, aconteceu o intercâmbio dos ges-
tores premiados no Prêmio Gestão Escolar 
(PGE) 2017/2018, bem como dos professores 
premiados na 10ª edição do PPB. Como reco-
nhecimento, esses educadores participaram 
de um intercâmbio no Estado de Santa Catari-
na, no período de 19 a 23 de novembro de 
2018. No ano passado também aconteceu a 
premiação dos vencedores da 11ª edição do 
PPB.   
  O secretário de Educação, do Esporte e da 
Cultura, professor Josué Modesto, comenta 
que graças ao trabalho realizado pela Seduc, 
Sergipe vem se destacando tanto regional 
quanto nacionalmente nessas duas premia-
ções, a exemplo do resultado de 2015, quando 
o então colégio e hoje Centro de Excelência 
Maria das Graças Menezes Moura, em Itabi, 
foi eleito escola referência nacional em Gestão 
Escolar, em uma disputa com mais de oito mil 
unidades escolares de todo o país.   

"Isso é fruto de muito esforço do Governo de 
Sergipe, que investe nessas premiações; e se 
investimos, é porque acreditamos em nossos 
professores e gestores", reconhece o secretá-
rio.  
  Segundo Fátima Paiva, Santa Catarina foi 
escolhida como destino devido às experiências 
exitosas, tanto em gestão escolar quanto em 
projetos de professores. O Prêmio Gestão 
Escolar é promovido pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed), e o 
Prêmio Professores do Brasil pelo Ministério 
da Educação (MEC).  Em Sergipe, foram classi-
ficadas as unidades de ensino: Colégio Estadu-
al Dr. Milton Dortas (Simão Dias), em primeiro 
lugar; Colégio Estadual Padre Mendonça (Ita-
baiana), segundo lugar; e Colégio Estadual 
João XXIII (Ribeirópolis), terceiro lugar. Já os 
professores premiados foram: Solange Melo 
Vilas Boas Oliveira, Janaína Couvo Teixeira 
Maia de Aguiar e Fabiano Batista de Oliveira.  
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  O Governo do Estado de Sergipe, por inter-
médio da Secretaria de Estado da Educação, 
do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio das 
ações do Departamento de Alimentação 
Escolar (DAE), reforça o compromisso de ofer-
tar aos estudantes da rede estadual de ensino 
uma merenda, variada, rica em nutrientes e 
muito mais saudável.   
  No ano de 2018, a Seduc intensificou iniciati-
vas como fomentar as capacitações destina-
das aos merendeiros, visitas às unidades 
escolares para orientar os profissionais. 
A entrega dos gêneros alimentícios também 
aconteceu em tempo muito mais hábil.   
  “O nosso objetivo é que possamos oferecer 
aos alunos um cardápio equilibrado. Dessa 
maneira, garantindo o atendimento à meta 
nutricional e colaborando no desenvolvimen-
to adequado das crianças e adolescentes. 
Uma alimentação saudável é primordial no 
período de idade escolar, pois garante a eficá- 

cia na aprendizagem”, defende o secretário 
da Seduc, professor Josué Modesto dos 
Passos Subrinho.  
  A diretora do DAE, Edneia Elisabete Cardoso 
Sobral, informa que ela, juntamente com a 
sua equipe de nutricionistas e assessores, rea-
liza um acompanhamento efetivo nas unida-
des escolares. Conforme frisa a gestora, esta 
supervisão in loco possibilita o diálogo com os 
estudantes e ainda é mais um momento para 
transmitir orientações aos merendeiros.
  “Estudos comprovam que ao terem acesso a 
uma alimentação mais saudável, os alunos 
aprimoram o desempenho intelectual em sala 
de aula e também reflete no seu desenvolvi-
mento”, afirma Edneia Elisabete Cardoso 
Sobral, ao reforçar que o DAE elabora cardá-
pios de acordo com as normas do Ministério 
da Educação (MEC) e do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/ Fundo de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE/PNAE).       

   

Merenda escolar

Assegurar melhorias na merenda escolar faz 
parte das prioridades da gestão

Reforçar o compromisso de ofertar aos estudantes da rede estadual de ensino uma
merenda, variada, rica em nutrientes e muito mais saudável, é meta a ser perseguida
por todos na educação. 
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“Procuramos implementar ações e estratégias 
para garantir que os estudantes da rede esta-
dual de ensino tenham uma alimentação que 
atenda à meta nutricional ”, complementa, ao 
reforçar que o DAE sempre busca realizar o 
fornecimento em tempo hábil.  

Escolares indígena e quilombola  

  O DAE, em 2018, estreitou o contato com as 
comunidades escolares do Colégio Indígena 
Estadual Dom José Brandão de Castro, locali-
zado na Ilha de São Pedro, comunidade Xokó, 
e no Colégio Estadual Quilombola 27 de Maio, 
no povoado Quilombo, ambos em Porto da 
Folha,  unidades escolares circunscritas à Dire-
toria Regional de Educação 7 (DRE 7).   
  O intuito foi conscientizar e orientar os me-
rendeiros acerca da importância da inserção 
dos gêneros alimentícios presentes nos hábi-
tos e cultura de cada comunidade, para que 
dessa maneira aconteça uma adequação na 
merenda.  De acordo com a merendeira do   
Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão 
de Castro, Maria Josiene Medeiros, este con-
tato com a equipe do DAE reflete como mais 
um rico momento de aprendizado. “É bom 
sabermos quais as condições adequadas de 
manuseio e armazenamento.  
  Assim, podemos elaborar pratos ricos em 
vitaminas e nutrientes e ainda apetitosos.  
Tanto os gêneros alimentícios do pregão, 
quanto os da agricultura familiar estão che-
gando no prazo”, declarou.   

  A nutricionista Juliana Melo Andrade comenta 
que a adequação nos cardápios considera 
como fator preponderante quais os gêneros 
alimentícios que os alunos mais apreciam e que 
estão presentes na cultura e encontrados com 
facilidade na região. “No momento de diálogo 
com os alunos ressaltamos a importância de 
manter uma alimentação saudável. Quando 
falamos da merenda na escola indígena, frisa-
mos que as raízes e tubérculos são excelentes 
fontes de energia. Além disso, é uma maneira 
de também preservas os aspectos culturais”, 
enfatiza.    

  O DAE realiza anualmente Capacitações para 
Merendeiros. Em 2018 participaram da forma-
ção aproximadamente 700 profissionais, e  to- 
das as DREs receberam a iniciativa.   
  A formação tem como objetivo aperfeiçoar os 
serviços de alimentação nas escolas estaduais. 
Na oportunidade, as nutricionistas Sara Dantas 
Souza, Juliana Melo Andrade, Esteli Mendonça 
e Ana Cecilia Barreto passaram as orientações 
de acordo com o que determinam as normas 
nutricionais e do  Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/ Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE/PNAE). “Aborda-
mos conteúdos sobre cardápio, manuseio dos 
alimentos, higiene, função do manipulador, 
recebimento dos gêneros alimentícios, arma-
zenamento, práticas de manipulação, entre 
outras temáticas.   

Capacitações 
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  Informamos acerca do cálculo da percapita, 
ou seja, a quantidade que deve ser ingerida de 
cada alimento, conforme preconizam as 
normas nutricionais”, expõe Sara Dantas 
Souza, ao comentar que durante a capacitação 
os merendeiros aproveitam também para 
socializar experiências.   
  Edneia Elisabete Cardoso Sobral destaca que o 
DAE conta com o envolvimento e colaboração 
de profissionais altamente capacitados e pre-
parados. “As nutricionistas prestam todo o 
apoio e suporte necessários aos merendeiros”, 
elogia a diretora.  

Inserção de gêneros da agricultura   
familiar 

  Ainda de acordo com Edneia Elisabete Cardo-
so Sobral, o DAE cada vez mais procura inserir 
na merenda escolar alimentos oriundos da 
agricultura familiar.   
  “Gradativamente, vem aumentando o consu-
mo dos gêneros alimentícios provenientes da 
Agricultura Familiar, isso porque esses produ-
tos têm uma boa qualidade. Chegam à mesa 
dos nossos estudantes produtos de primeira 
qualidade, sem agrotóxico e que possuem a 
certificação do Organismo de Controle Social 
(OCS), concedida pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento. Esse documento 
assegura que os produtos são realmente orgâ-
nicos”, explica a diretora.   
   
 

Fornecimento  
 
  O fornecimento dos gêneros alimentícios às 
escolas ocorre regularmente. Os técnicos do 
DAE recebem orientações para realizar a entre-
ga dos alimentos o mais rápido possível. A me-
rendeira do Colégio Estadual João Costa, Luci-
vânia de Jesus Rocha elogiou as ações imple-
mentadas pela Seduc.    
   “Nos últimos seis meses tornou-se visível que 
houve melhorias contínuas. Os gêneros alimen-
tícios não demoram a chegar à unidade escolar 
e, além disso, contam com uma maior varieda-
de”, afirma Lucivânia de Jesus Rocha. Segundo 
ela, as capacitações são ótimos momentos de 
aprendizado. “Gosto muito dos cursos. As 
nutricionistas esclarecem as nossas dúvidas, e 
ainda aproveitamos para trocar experiências 
com outros colegas”, destaca.   

Sistema de Alimentação Escolar  
 
  A diretora do DAE informa que a Coordenado-
ria de Informática  (Codin) criou o Sistema de 
Alimentação Escolar (SAES) para um maior con-
trole  na distribuição dos gêneros alimentícios.  
“As 86 unidades escolares circunscritas à Dire-
toria de Educação de Aracaju (DEA) já estão 
utilizando o sistema como piloto”, diz. 
  O diretor da Codin, Alexandre Veras, explica 
que em 2019, ainda no primeiro semestre,  
todas as unidades escolares serão cadastradas 
no SAES. Segundo ele, os diretores escolares e 
técnicos das DREs já receberam a capacitação e 
orientação para a utilização do Sistema. “O 
SAES está dentro do Sistema Integrado Admi-
nistrativo Educacional (SIAE). Trata-se de um 
software desenvolvido pelos técnicos da Codin, 
ou seja, não houve custos nem a contratação 
de outras empresas para a criação”, explica. “O 
Sistema foi pensado para obter um maior con-
trole na distribuição dos alimentos, calculando 
a quantidade diária de consumo e assim evitan-
do o desperdício. Além disso, o SAES possui um 
fácil acesso”, finaliza Alexandre Veras.   
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  Entre os anos letivos de 2016 e 2018, a Rede 
Estadual de Ensino registrou um aumento de 
170% no número de matrícula de cidadãos com 
necessidades especiais de atendimento educa-
cional em suas unidades escolares. Este salto 
se deve, sobretudo, a políticas públicas desen-
volvidas e executadas pelo Governo de Sergipe, 
por intermédio da Secretaria de Estado da Edu-
cação, do Esporte e da Cultura (Seduc), como o 
Programa Estadual de Atendimento da Educa-
ção Especial.  
  Coordenado pelo Serviço de Educação em 
Direitos Humanos, do Departamento de Educa-
ção (SEDH/DED/Seed), o Programa identifica, 
avalia e diagnostica crianças e adolescentes, de 
todas as redes de ensino, quanto à necessidade 
de atendimento educacional especializado, e 
oferece as condições necessárias para que esse 
atendimento se efetive, com sucesso, nas esco-
las da rede pública.  

  Para isso, explica a professora Josevanda 
Mendonça Franco, coordenadora do SEDH em 
2018, que a pasta desenvolveu um conjunto de 
ações voltadas à qualificação da assistência dos 
cidadãos com deficiência que requereram 
atenção especial no atendimento educacional 
escolar, como a capacitação contínua dos pro-
fissionais que atendem a esse público, nas salas 
de aula e nas salas de recursos multifuncionais.
  "O Centro de Atendimento Educacional Espe-
cializado João Cardoso Nascimento Júnior, 
escola que atende, exclusivamente, a alunos 
com deficiência dos 6 aos 18 anos incompletos, 
tornou-se referência em todo o Estado nessa 
modalidade de ensino após reordenarmos o 
Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagó-
gico voltado às especificidades de crianças e 
adolescentes com deficiência de alto compro-
metimento. A qualidade do serviço lá ofertado, 
sem dúvida, contribuiu para registrarmos um   

Educação Inclusiva

Aumenta número de matrícula de alunos com 
deficiência

O aprimoramento do atendimento educacional especializado nas unidades escolares 
da Seduc é o principal fator a levar às escolas de ensino regular e especializado mais
crianças, adolescentes e adultos com deficiência.
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aumento de 74% no número de matrículas 
apenas nessa unidade, entre os anos de 2016 a 
2018", destaca.  

Apoio Escolar  
 
  De forma inédita no país, a Seduc redefiniu de 
modo conceitual e organizacional suas políticas 
de Educação Especial, em cumprimento às 
determinações legais e doutrinárias, como a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defici-
ência - LBI (Lei Federal nº 13.146, de 6 de Julho 
de 2015), e criou as funções Apoio Escolar I e 
Apoio Escolar II.  
  "Além da função Apoio Escolar I, que atua na 
perspectiva do Cuidador Escolar e auxilia o 
aluno da Educação Especial no âmbito de suas 
necessidades de alimentação, higiene e loco-
moção, constatamos haver a necessidade de 
um profissional para atuar, especificamente, 
na articulação pedagógica com esse estudante. 
  Esse trabalho é desenvolvido pelo Apoio Esco-
lar II, função desenvolvida por profissional gra-
duado em pedagogia ou curso de licenciatura 
superior que atua junto ao professor que está 
em regência de classe na sala de aula", disse a 
professora Josevanda Franco.  
  Desse modo,  em junho de 2018, destaca o 
secretário de Estado da Educação, professor 
Josué Modesto, o Governo de Sergipe selecio-
nou e contratou 142 profissionais para atuar 
nessas duas funções em unidades escolares da 
Rede Estadual e capacitou a todos por meio da 
Capacitação Inicial do Programa Estadual de 
Formação Continuada da Educação Especial.
  "O curso instrumentalizou esses novos profis-
sionais para o atendimento às demandas da 
modalidade Educação Especial, em uma pers-
pectiva inclusiva e, também, discutiu aspectos 
metodológicos de atendimento a crianças e 
adolescentes com deficiências, regularmente 
matriculadas em escolas da Rede Estadual", 
afirma o gestor da Educação.  
 

Reconhecimento: Prêmio Professores do 
Brasil e Educador Nota 10  
   
  Em 2018 o Prêmio Professores do Brasil (PPB) 
chegou a sua 11ª edição. Na Rede Estadual de 
Ensino foram reconhecidos dois vencedores e 
quatro destaques, responsáveis por desenvol-
verem projetos que contribuem para a melho-
ria dos processos de ensino e aprendizagem 
elaborados nas salas de aula.  
  Em Sergipe, 57 professores inscreveram seus 
projetos, 17 dos quais são os melhores do 
Estado. As professoras Priscila Brandão 
Casado, da Escola Estadual Francisco Portugal, 
de Aracaju, e Tânia Silva Nascimento, do Colé-
gio Estadual Abelardo Barreto Rosário, de 
Tobias Barreto, foram as representantes da 
rede estadual de ensino e venceram duas cate-
gorias do prêmio.   
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  O secretário Josué Modesto afirma ainda que 
a Secretaria de Estado da Educação irá implan-
tar no Centro de Atendimento Educacional 
Especializado João Cardoso Nascimento Júnior, 
como piloto, o Projeto Prisma, que permite que 
cada aluno com necessidade de atendimento 
educacional especializado tenha o seu projeto 
de vida, elaborado a partir de suas habilidades 
e competências, identificadas pelo professor.  
  "Assim, estamos trabalhando na perspectiva 
do Currículo Funcional Natural, que elabora-
mos e que vai ser aplicado tanto em escolas 
especializadas, como o "João Cardoso", quanto 
nas unidades escolares de ensino regular. Já 
temos o projeto pronto e estamos agora cons-
truindo as diretrizes para implementação do 
Currículo Natural Funcional, que entende o 
aluno como sujeito único e que propõe contri-
buir para torná-lo mais autônomo, dentro de 
suas possibilidades", anuncia Josué.  
  Por intermédio do SEDH, a Secretaria de Edu-
cação desenvolve um leque de projetos e pro-
gramas dentro do eixo temático Direito à Edu-
cação Inclusiva e Acesso à Informação e Comu-
nicação, como a Jornada Estadual de Estudos 
sobre Educação em Direitos Humanos; Projeto 
Mídias e Tecnologia na Educação; e o Programa
 

Acompanhamento à criança com difi-
culdade de aprendizagem  
  
  No Centro de Referência em Educação Espe-
cial (CREESE), a Secretaria de Estado da Educa-
ção, do Esporte e da Cultura executa o projeto 
Acompanhamento Pedagógico e Psicológico de 
Alunos com Dificuldade de Aprendizagem. 
  Um dos poucos no país, o projeto sergipano 
auxilia crianças com dificuldade de aprendiza-
gem a melhorarem o desempenho escolar e 
garante a igualdade de condições para o acesso 
e permanência delas na escola.  
  Para tanto, explica a diretora do CREESE, Vera 
Dellaparte, é realizado um pré-diagnostico 
inicial com base na caracterização pedagógica 

Estadual de Formação Continuada da Educação 
Especial.  
  A execução de ações como essas são alguns 
dos fatores considerados pela Seduc para o 
crescimento significativo da matrícula de 
alunos na Educação Especial em suas unidades 
escolares. Entre os anos de 2016 e 2018, essas 
ações fizeram saltar de 1.175 para 3.180 o 
número de alunos com necessidades especiais 
de atendimento educacional atendidos na 
Rede Estadual de Educação.  

Projetos e programas 
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contida no documento do aluno encaminhado  
pela escola ao CREESE.   
  "A partir daí, elaboramos um diagnóstico rea-
lizado por meio de entrevistas semiabertas, 
testes psicológicos e pedagógicos, além de 
outros recursos", afirma Dellaparte.   
  Com base no diagnóstico elaborado individu-
almente para cada aluno, o Centro encaminha 
orientações psicológicas para a família da 
criança, orientações pedagógicas ao corpo 
docente da escola e faz os encaminhamentos 
necessários para cada caso.  
  A equipe do Centro de Referência é compos-
ta por assistentes sociais, psicólogos, psicope-
dagogos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 
psicomotricista. "Para cada dificuldade diag-
nosticada na criança, ela é encaminhada para 
atendimento por um ou mais desses profissio-
nais", pontua a diretora do Centro. As quatro 
primeiras séries do ensino fundamental são as 
que têm maior número de casos diagnostica-
dos de dificuldade de aprendizagem.    

  Um dado importante detectado pelo Centro 
é o baixo índice de crianças fora da escola.  
"Felizmente apenas 1% dos atendimentos é 
feito com crianças em idade escolar que não 
estão matriculadas. Mas, como parte do 
acompanhamento feito, elas são encaminha-
das para serem matriculadas em alguma uni-
dade de ensino", afirma Vera Dellaparte.
  Embora o Centro de Referência em Educação 
Especial esteja localizado na capital, Aracaju, 
suas ações abrangem todo o Estado de Sergi-
pe. E como forma de atender à demanda de 
todas as escolas estaduais da rede, o Projeto 
leva suas ações aos municípios do interior 
sergipano.  
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