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Enem tem participação de alunos da rede
estadual quilombolas, indígenas e campesinos

Entrar para a universidade e ampliar o 
acesso de membros de comunidades 
rurais e tradicionais ao ensino superior 
é um desafio para estudantes indíge-
nas, quilombolas e campesinos matric-
ulados na rede pública estadual de 
ensino que participam do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, 31 estudantes quilombolas 
das escolas estaduais Calunga I a IV e

suas extensões, em Cavalcante e
região, se inscreveram para o Enem em 
2019. Entre as comunidades indígenas, 
estão participando da seleção quatro 
candidatos matriculados no ensino 
regular dos colégios estaduais 
Melquíades Victor de Oliveira e Dr. 
Rubens Corrêa de Aguirre, em 
Aragarças, e outros quatro da Escola 
Estadual Indígena Cacique José 
Borges, em Rubiataba.

Saiba mais...

”Escola é lugar de
transformação, é lugar de 

esperança” 

Fátima Gavioli 
Secretária de Estado da 

Educação

“Professoras e profes-
sores são pilares de um 
governo que pensa no 

futuro”

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás
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Educação para o futuro.
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A Educação é a base do progresso e sempre foi priori-
dade no meu governo. Aqui em Goiás, conquistamos 
importantes avanços, graças ao trabalho desenvolvido 
pela equipe da Seduc, sob o comando da professora 
Fátima Gavioli, e graças à dedicação dos nossos profes-
sores e à nossa parceria com a população. Afinal, uma 
Educação de qualidade é feita a muitas mãos.

Só através da Educação construiremos um futuro 
melhor e menos desigual. Por isso, investimos na qualifi-
cação e valorização dos nossos professores e na melho-
ria da estrutura física das nossas escolas. Esse é o 
primeiro passo para que possamos oferecer um ensino 
de qualidade aos nossos alunos, que são o futuro do 
nosso Estado, do nosso País.

Cada um dos inúmeros avanços que alcançamos na 
Educação nesses primeiros meses de gestão me enche 
de alegria. Ver nossos alunos premiados, desenvolvendo 
projetos reconhecidos em todo o território nacional, 
aprovados em vestibulares super concorridos, alcançan-
do conquistas importantes e levando o nome do nosso 
Estado para além do Brasil, me enche de gratidão. 
Gratidão a cada servidor, a cada professor, a cada profis-
sional da área, a cada aluno, a cada cidadão que 
contribuiu para a conquista de tão importantes resulta-
dos.

Avançamos muito! Mas precisamos avançar muito mais 
para que os goianos tenham a Educação que esperam 
e merecem. Juntos, vamos tornar Goiás referência para 
o Brasil e adotar um novo lema: “Somos todos Goiás 
pela Educação”.

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás

Matrícula Informatizada
2020/1

www.matricula.go.gov.br

Aprovado no final de 2017, a Base Nacional Curricular Comum é o 
documento federal que apresenta as competências gerais 

(objetivos) da educação básica.

Ela norteia a construção dos currículos 
escolares, definindo as áreas de 

conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Ensino Religioso) e os componentes 

curriculares (Língua Portuguesa, Artes, 
Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Geografia, História e 

Ciências da Natureza)

BNCC

Calendário de Matrícula
16 de dezembro a 07 de janeiro – Período para Solicitação de Vagas
20 de janeiro a 29 de janeiro – Período de Confirmação

http://www.matricula.go.gov.br/
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Alunos do CEPMG José Carrilho conquistam medalha de Bronze na
Jornada de Foguetes

Os estudantes Ernani de Oliveira Filho, Matheus França 
Chagas e Thiago Pereira Borges, do CEPMG José Carril-
ho, em Goianésia, conquistam o terceiro lugar na final da 
Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog). A competição 
foi realizada entre os dias 15 e 18 de outubro na cidade 
de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. 

Realizada anualmente, a Mobfog é uma olimpíada 
experimental que propõe, aos estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, o desafio de construir e lançar 
foguetes a partir de uma base de lançamento fixa. A 
competição pode ser disputada tanto individualmente 
quanto em equipes compostas por até três integrantes. 

Alunos, pais de alunos e toda a equipe de servidores do 
Cepi Joaquim Maria de Godoi, em Niquelândia, se reuni-
ram para construir uma pia de uso coletivo na unidade 
educacional. Com a obra, os próprios alunos poderão 
higienizar os pratos e talheres utilizados nas refeições.

A ação foi sugerida pelos próprios estudantes que, até 
então, terminavam de almoçar e depositavam os pratos 
em bacias que ficavam no pátio da instituição. Com a 
obra finalizada, os estudantes agora se unem para lavar, 
secar e organizar – eles próprios – os utensílios no 
armário.

A rede estadual de educação foi o grande destaque na etapa 
final dos Jogos Estudantis de Goiás, nas disputas das modali-
dades individuais. A competição foi realizada nos dias 4 e 5 de 
outubro em Anápolis e envolveu quase 1.900 alunos-atletas 
das redes pública e particular de ensino de todas as partes do 
Estado.

Dos 115 jovens atletas selecionados, 74 estudam em escolas 
públicas estaduais. São eles que irão representar o Estado de 
Goiás nos Jogos Escolares da Juventude, que serão promovi-
dos no mês de novembro em Blumenau (SC).
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Aulas de cidadania na prática fazem parte do cotidiano de 
Cepi, em Niquelândia

Goiás já tem seus representantes nos Jogos Escolares da Ju-
ventude de 2019
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CRE Goianésia

CRE Uruaçu

Solimar de Oliveira

https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-do-cepmg-jose-carrilho-em-goianesia-conquistam-medalha-na-mostra-brasileira-de-foguetes/
https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-participam-de-aulas-de-cidadania-na-pratica-em-cepi-de-niquelandia/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/goias-ja-tem-seus-representantes-nos-jogos-escolares-da-juventude-de-2019/
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Rede estadual tem duas duplas, formadas por alunas e
professoras, na final da Olimpíada de Língua Portuguesa

Brazabrantes é um município do interior de Goiás com 
pouco mais de 3 mil habitantes.

Lá, meninos e meninas aproveitam o pouco movimento 
das ruas para jogar a tradicional “pelada”, algo cada vez 
mais raro nas grandes cidades. E foi brincando de bola 
com os amigos no asfalto que a aluna Adriely Stefany 
Ferreira de Lima, do 8º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Vila Nova, teve inspiração para produzir 
a crônica “Haja Tampa de Dedo!!”, texto que está entre os 
finalistas da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portu-
guesa (OLP).

O Governo de Goiás, por meio das secretarias da Educação 
(Seduc) e de Segurança Pública (SSP)/Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária (DGAP), determinou nesta quar-
ta-feira, 30/10, a realização de processo licitatório para a 
contratação de serviço de confecção de uniformes para os 
alunos da rede pública estadual de ensino.

A Ordem de Serviço foi assinada pela secretária de Estado da 
Educação, Fátima Gavioli, e pelo diretor-geral de Adminis-
tração Penitenciária, Coronel Urzêda, em reunião na sede da 
Seduc. O documento segue agora para a chancela do gover-
nador de Goiás, Ronaldo Caiado, o principal defensor desta 
ação que deverá beneficiar todos os alunos das escolas
estaduais.

O Governo de Goiás deu mais uma prova importante de que 
acredita no potencial dos estudantes da rede pública estadual. 
Por iniciativa do governador Ronaldo Caiado, a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc) conseguiu viabilizar os recursos 
necessários para garantir a participação de quatro alunos do 
Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osório Raimundo 
de Lima, em Iporá, na etapa internacional da Olimpíada 
Matemática sem Fronteiras.

A competição será realizada na China entre os dias 21 e 25 de 
novembro e os alunos de Iporá integram a delegação brasilei-
ra, formada por estudantes de outros estados. 

Jornal Informativo da Secretaria de Estado da Educação - PÁGINA 4

Assinada Ordem de Serviço para licitação da confecção de uniformes dos 
alunos da rede estadual

Com patrocínio do Estado, alunos de Goiás representarão o Brasil em 
competição de Matemática na China

Professora Cristiane Silva Ferreira

Monica Salvador

 CEPI Osório Raimundo De Lima

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/rede-estadual-tem-duas-duplas-formadas-por-alunas-e-professoras-na-final-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/assinada-ordem-de-servico-para-licitacao-da-confeccao-de-uniformes-dos-alunos-da-rede-estadual/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/com-patrocinio-do-estado-alunos-de-goias-representarao-o-brasil-nas-olimpiadas-de-matematica-na-china/
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Cepi Alcide Jubé, na cidade de Goiás, vence regional ‘Município’ do
concurso Agrinho

O Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professor 
Alcide Jubé, da Cidade de Goiás, é o representante da 
rede estadual de ensino entre os campões da categoria 
‘Município’ do Programa Agrinho 2019, desenvolvido 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás 
(Senar-GO) em parceria com a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Goiás (Faeg).

A escola concorre ao primeiro lugar geral entre os 
municípios vencedores nas 12 Regionais do Senar Goiás. 
O prêmio será um veículo zero quilômetro para a escola 
vencedora. O campeão sairá durante cerimônia de 
premiação no dia 29 de novembro, em local e horário a 
serem definidos.

Bosco tiveram a oportunidade de participar de uma aula 
diferente. A atividade foi uma Aula de Campo na Serra 
das Areias, uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 50 
km quadrados situada no município de Aparecida de 
Goiânia e considerada o berço das águas da região met-
ropolitana de Goiânia.

“Essa ação faz parte do projeto Café com Pequi – Valori-
zação do Cerrado e da Cultura e seu objetivo geral é 
fazer com que os alunos compreendam o Cerrado como 
um bioma em risco de extinção”, explica a professora 
Eliamara Rodrigues dos Santos Dias, coordenadora do 
projeto.

Os alunos da rede estadual de educação vão realizar 
entre os dias 4 e 12 de novembro as provas do Sistema 
Nacional da Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saeb é um conjunto de avaliações externas em larga 
escala que permite ao governo federal realizar um diag-
nóstico da Educação Básica brasileira e de fatores que 
podem interferir no desempenho do estudante.
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Preservação da Serra das Areias é o principal foco de projeto 
desenvolvido por colégio estadual em Aparecida de Goiânia

Mais de 110 mil alunos da rede estadual fazem avaliação do 
Saeb este mês 
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Illustração do Livro Mãe Gaia: Ventre da Vida

Maria José Rodrigues

Superintendência de Tecnologia

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/cepi-alcide-jube-na-cidade-de-goias-vence-regional-municipio-do-concurso-agrinho/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/preservacao-da-serra-das-areias-e-o-foco-principal-de-projeto-desenvolvido-por-colegio-em-aparecida-de-goiania/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/mais-de-100-mil-alunos-da-rede-estadual-fazem-avaliacao-do-saeb-em-novembro/


O Governo de Goiás deu mais uma prova importante de que 
acredita no potencial dos estudantes da rede pública estadual. 
Por iniciativa do governador Ronaldo Caiado, a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc) conseguiu viabilizar os recursos 
necessários para garantir a participação de quatro alunos do 
Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osório Raimundo 
de Lima, em Iporá, na etapa internacional da Olimpíada 
Matemática sem Fronteiras.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), assinou nesta terça-feira (5/11) Termo de 
Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do 
Estado de Goiás para a implantação do Projeto ‘Pilares’ na rede pública estadual de ensino.

A proposta, que prevê a construção da cultura da paz nas escolas, possibilitou a realização do ‘Curso de Formação de 
Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e na Construção da Paz’. Destinado a profissionais da rede estadual, 
a capacitação será realizada entre os dias 4 e 7 de novembro, na Escola Judicial de Goiás (Ejug).

Saiba mais...

Saiba mais... Saiba mais...

Para reduzir as taxas de reprovação e suprir lacunas de 
aprendizagem na passagem de uma série para outra, o 
Governo de Goiás vai oferecer aulas de reforço escolar para 
alunos do 6º ano da rede estadual. Por meio do projeto da 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) “Tempo para 
Aprender”, os alunos com dificuldades acadêmicas, das 
escolas selecionadas, vão receber atendimento individual-
izado nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A primeira fase do projeto, que se iniciou neste ano, consiste 
na seleção de bolsistas da Organização Voluntária de Goiás 
(OVG) – universitários matriculados em faculdades privadas 
que recebem auxílio do Estado e devem prestar serviços 
comunitários em contrapartida – para formar o quadro de 
voluntários. Além disso, a Seduc prepara material didático 
para o reforço escolar, busca parcerias e seleciona as escolas 
e os municípios que vão participar do projeto.

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc), por 
meio do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profis-
sionais de Educação, entregou para 25 professores, nesta 
quinta-feira (7/11), o certificado de conclusão do curso de 
aperfeiçoamento ‘O Conhecimento Científico no Cotidiano da 
Escola’.

A capacitação foi ofertada entre os meses de agosto e novem-
bro e foi fruto de uma parceria entre a Seduc Goiás e a Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Regional 
Goiás, com o apoio da Faculdade Alfredo Nasser (Unifan).  

Jornal Informativo da Secretaria de Estado da Educação - PÁGINA 6

Projeto Pilares chega para reforçar as ações de cultu-
ra de paz nas escolas estaduais 

Alunos do 6º ano com dificuldades 
de aprendizagem vão receber 
reforço escolar a partir de 2020

Professores de Goiânia e de Apareci-
da de Goiânia concluem formação em 
iniciação científica no cotidiano da 
escola

Mônica Salvador

Arquivo

Mônica Salvador

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/seduc-assina-termo-de-cooperacao-para-implantar-projeto-que-incentiva-cultura-da-paz-nas-escolas/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/alunos-do-6o-ano-com-dificuldades-de-aprendizagem-vao-receber-reforco-escolar-a-partir-de-2020/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/professores-de-goiania-e-aparecida-de-goiania-concluem-formacao-em-iniciacao-cientifica-no-cotidiano-da-escola/
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133 prefeituras recebem
ônibus para transporte
escolar

Os veículos entregues às prefeituras foram adquiridos 
com verba federal, por meio de emendas parlamenta-
res da bancada goiana.

A solenidade de entrega de novos 214 ônibus esco-
lares para 133 municípios goianos, no Estádio Serra 
Dourada, na tarde desta sexta-feira (8/11), reuniu parla-
mentares da bancada goiana, prefeitos, secretários de 
governo, ministros do Estado, o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) e o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PSL). 

O governador Ronaldo Caiado e a secretária Fátima 
Gavioli fizeram uma visita ao Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) Arco-Íris, no Bairro Chácara do 
Governador, em Goiânia.

A agenda externa fez parte de mais uma edição do 
projeto Seduc Itinerante, uma iniciativa que busca 
descentralizar a gestão e aproximar a Secretaria Estadual 
da Educação de alunos, pais de alunos, professores, 
gestores educacionais e da comunidade como um todo.

O Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Nivo das Neves, em Caldas Novas, é uma das seis escolas do Brasil 
finalistas no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite).

Desde maio, o colégio tem ensinado aos alunos conteúdos de gestão fiscal da União, dos Estados e dos Municípios 
e conscientizado a comunidade local sobre a importância social dos tributos.

Solimar de Oliveira

Otacílio Queiroz

CRE Morrinhos

Governador assina ordem de 
serviço para execução de 
obras na unidade
educacional

Colégio de Caldas Novas é 
finalista em prêmio nacional

O Governo de Goiás deu mais uma prova importante de que 
acredita no potencial dos estudantes da rede pública estadual. 
Por iniciativa do governador Ronaldo Caiado, a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc) conseguiu viabilizar os recursos 
necessários para garantir a participação de quatro alunos do 
Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osório Raimundo 
de Lima, em Iporá, na etapa internacional da Olimpíada 
Matemática sem Fronteiras.

Saiba mais...

Saiba mais...

Saiba mais...
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