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Alunos desenvolvem projeto de canudinho de
pasta de banana e água

A idealizadora do projeto foi a estudante Luana Rodrigues Silva, que se juntou a 
outros dois colegas: Luiz Sávio Santana Ribeiro e Bianca Alves Rodrigues, alunos do 
3º ano do Colégio Estadual João Netto de Campos, em Catalão, para executar a ideia.

A versão biodegradável (e comestível) do canudinho de plástico é produzida com 
casca e polpa de banana (verde ou madura). O projeto ficou em primeiro lugar na 
Feira de Ciências da Universidade Federal de Goiás (UFG), campus Catalão. 

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

Jornal  da

EducAção
G O V E R N O  D O  E S TA D O

Somos todos

GOIAS

Divulgação

Matrícula Informatizada
2020/1

www.matricula.go.gov.br

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

Superintendência de Tecnologia

COMPLIANCE 
DEVER ÉTICO DO SERVIDOR PÚBLICO

Fundamentar suas ações nos princípios 
da justiça, honestidade, cooperação, 
disciplina, responsabilidade, 
transparência, civilidade, respeito, 
imparcialidade, independência  
funcional e igualdade.

Art. 2º do Código de Ética e de Conduta 
Profissional do Servidor da Administração 
Pública Estadual.

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/criado-por-alunos-da-rede-estadual-canudinho-feito-de-pasta-de-banana-e-agua-e-primeiro-lugar-em-feira-de-ciencias/
http://www.matricula.go.gov.br/matricula/website/index.html
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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

Cartas

#EuAcreditoNaEducação

Superintendência de Tecnologia

Adote uma Carta!!
Faça uma criança feliz

Natal de Sorrisos

UNIVERSIDADE

O QUE É CEPI ?
Escola que não existe mais divisão entre turno da 
manhã e turno da tarde, o turno é único e a 
programação é distribuída ao longo do dia. O ensino 
médio integral é público e gratuito.

CEPIs de 
Ensino Médio

CEPIs de 
Ensino Médio

https://querointegral.com.br/GO/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/em-parceria-com-os-correios-governo-de-goias-lanca-a-campanha-natal-de-sorrisos/
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Aluna conquista medalha nos Jogos Escolares da Juventude 

A aluna Lindsay Hanlet Barbosa Lopes, do CEPMG 
Nader Alves dos Santos, em Aparecida de Goiânia, foi 
um dos destaques goianos nos Jogos Escolares da 
Juventude 2019. A competição está sendo disputada em 
Blumenau (SC) e conta com a participação de estu-
dantes de todo o país. 

No dia 25 de novembro, na Corrida dos 800 metros, 
Lindsay Hanlet conquistou medalha de prata.  

O Colégio Estadual Professora Maria Pereira de 
Vasconcelos, situada no distrito Jardim Ingá, em 
Luziânia, realizou a exposição e caracterização da obra 
“O Quinze”, o primeiro e mais popular romance de 
Rachel de Queiroz, publicado em 1930. 

O projeto foi uma iniciativa das professoras Lúcia Maria 
Chaves Cavalcante e Maria Valdene Martins Fiuza.

O Estado de Goiás foi a quarta maior delegação da 
edição 2019 das Paralimpíadas Escolares, disputada 
entre os dias 20 e 22 de novembro em São Paulo. 

A competição é a maior do país em sua modalidade e 
reúne mais de 1.200 estudantes-atletas com deficiência. 
Goiás conquistou medalhas de ouro no tênis de mesa, 
arremesso de peso, atletismo e judô. Foi prata na corrida 
(75 m e 250 m), lançamento de dardo e lançamento de 
disco. 
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Escola realiza exposição e caracterização da obra “O Quinze”, 
de Rachel de Queiroz 

Alunos da rede estadual fazem bonito nas Paralimpíadas 
Escolares de São Paulo
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https://jornal.educacao.go.gov.br/aluna-de-aparecida-de-goiania-conquista-medalha-nos-jogos-escolares/
https://jornal.educacao.go.gov.br/exposicao-e-caracterizacao-da-obra-o-quinze-de-raquel-de-queiroz/
https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-da-rede-publica-estadual-de-ensino-fazem-bonito-nas-paralimpiadas-escolares-em-sao-paulo/
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Estudantes da rede estadual são premiados na 25ª Jornada
de Foguetes

Os alunos Luiz Felipe Barboza Brasil, Mateus Oliveira 
Soares Santana e Maycon de Souza Matos, do Ensino 
Médio do CEPMGO Ely da Silva Braz, de Luziânia, foram 
premiados na 25ª Jornada de Foguetes 2019, realizada 
em novembro na cidade de Barra do Piraí, no Rio de 
Janeiro. Foram classificadas para a competição 50 
equipes de todo o Brasil e Luiz, Mateus e Maycon 
receberam troféus como prêmio.

Eles conseguiram lançara um foguete a uma distância 
de mais de 150 m. O orientador do projeto foi o 
professor de Física, Décio Alexandre Pavanelli Martins.

O projeto dos estudantes do Colégio Estadual Odilon 
José de Oliveira, em Iporá, ficou em primeiro lugar na 
Categoria Externa da Feira de Ciência e Tecnologia, 
promovida pelo IF Goiano. O incentivo ao estudo da 
Ciência é uma realidade na maioria das escolas da rede 
estadual de ensino.

O projeto foi desenvolvido por Pedro Henrique Vieira de 
Andrade, Lanna Vitória Rodrigues Oliveira, Marcelo 
Henrique Ribeiro Silva e Naely de Oliveira Souza..

O projeto propõe a aproximação dos estudantes com a 
Câmara Municipal de Goiânia por meio de simulações 
da atuação parlamentar e seu objetivo é incentivar a 
responsabilidade política dos jovens, indispensável para 
o futuro da sociedade.

Foram selecionados 35 estudantes do Ensino Médio. O 
projeto de extensão é de iniciativa da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Câmara dos 
Vereadores e foi inspirado no Politizar UFG Alego, 
realizado pela universidade em parceria com a 
Assembleia Legislativa de Goiás. 
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Alunos da rede estadual propõem alternativa natural e 
biodegradável para tratamento de água

Alunos da rede estadual participam do projeto Politizar
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https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-da-rede-estadual-sao-premiados-na-25a-jornada-de-foguetes/
https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-da-rede-estadual-propoem-alternativa-natural-e-biodegradavel-para-tratamento-de-agua/
https://jornal.educacao.go.gov.br/alunos-da-rede-estadual-participam-do-politizar-goiania/
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Escola incentiva a leitura por meio de imersão na cultura
portuguesa Iniciativa envolveu alunos do Colégio Estadual Marajó, 

em Valparaíso. Nas aulas de literatura foi possível 
proporcionar aos estudantes um contato lúdico com 
detalhes da história e das tradições lusitanas. 

Alunos de quatro turmas do 1º ano do Ensino Médio se 
reuniram para preparar a exposição ‘Epopeia Lusitana – 
Por Mares Nunca Dantes Navegados, inspirada nas 
obras de grandes autores portugueses como Luís Vaz de 
Camões, Fernando Pessoa, José Saramago e Almeida 
Garret. 

No dia 19 de novembro, quatro estudantes do Cepi 
Osório Raimundo de Lima, em Iporá, embarcaram para 
Pequim, na China, para participarem da etapa 
internacional da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. 
A competição foi realizada entre os dias 21 e 25 deste 
mês.

O grupo, formado por alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, contou com o apoio financeiro do 
Governo de Goiás e da Seduc para fazer a viagem. 

Doze corporações musicais, entre bandas e fanfarras, 
das escolas estaduais de Goiás marcaram presença no 
5º Campeonato Goiano de Bandas e Fanfarras, 
promovido pela Associação Goiana de Bandas e 
Fanfarras (AGBF) e Prefeitura de Hidrolândia.

O evento selecionou agremiações musicais para o 1º 
Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras da Liga 
Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), que será realizado 
em dezembro na cidade de Senador Canedo.
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Alunos embarcam para Olimpíada Matemática Sem 
Fronteiras na China

Bandas e Fanfarras de escolas estaduais se classificam para 
campeonato nacional
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https://site.educacao.go.gov.br/educacao/escola-de-valparaiso-incentiva-a-leitura-por-meio-de-imersao-na-cultura-portuguesa/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/alunos-de-ipora-embarcam-para-olimpiada-matematica-sem-fronteiras-na-china/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/bandas-e-fanfarras-de-escolas-estaduais-de-goias-se-classificam-para-campeonato-nacional/


Terceiro e último grupo de estudantes-atletas seguiu para Blumenau (Santa Catarina) para disputar o campeonato 
nas modalidades de ginástica rítmica, tênis de mesa, vôlei de praia, ciclismo, xadrez e natação.

Os alunos da rede pública estadual já conquistaram até agora seis medalhas, sendo duas de ouro (peso pesado na 
luta olímpica) e wrestling; duas de prata (salto em distância e corrida de 800 m/atletismo); e duas de bronze no judô. 
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Um grupo formado por mais de 300 estudantes, além 
de professores, pais e vizinhos do Colégio Estadual 
Moysés Pereira Peixoto, em Anicuns, se mobilizou para 
cumprir o desafio do programa ‘Estudantes de Atitude’, 
desenvolvido pela Secretaria Estadual da Educação 
em parceria com a Controladoria Geral do Estado 
(CGE).

O resultado da união foi a arrecadação de R$ 11 mil por 
meio de doações e venda de rifas e sanduíches. Os 
recursos serão utilizados para a construção de uma 
biblioteca, um jardim e uma horta de produtos 
orgânicos na escola. 

Capacitação aborda temas como matrícula na rede 
estadual, Documento Curricular de Goiás Ampliado 
(DC-GO) e educação especial e inclusiva

Coordenadores regionais, mediadores de inclusão, 
assessores pedagógicos e profissionais de suporte aos 
sistemas de Informação de Gestão Escolar do Estado de 
Goiás, pertencentes às 40 Coordenações Regionais de 
Educação (CRE), participam, em Goiânia, de um encon-
tro de formação, avaliação e planejamento de atividades 
para 2020.
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Colégio estadual arrecada 
R$ 11 mil para biblioteca, 
jardim e horta orgânica 

Educação estadual realiza 
formação nas áreas de 
inclusão, tecnologia e 
Ensino Fundamental
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Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais

Goiás envia mais alunos em busca de novas medalhas 
nos Jogos Escolares 2019

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/goias-envia-grupo-de-alunos-em-busca-de-novas-medalhas-nos-jogos-escolares-da-juventude-2019/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/estudantes-de-atitude-colegio-arrecada-r-11-mil-para-biblioteca-jardim-e-horta-da-escola/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/educacao-estadual-implementa-formacao-na-area-de-inclusao-e-tecnologia/



