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Ednei Ribeiro da Silva  

Prestando Contas...  
 
Novembro entrou com força total.  
 
Iniciamos o mês divulgando com os 

Profissionais de Educação  da Região, os Editais Nº 002/08 e Nº 

003/08 destinados a realização de Seleção Pública para a composição 

de Banco de Gestores Escolares aptos a exercerem as funções de 

direção e coordenação escolar nas escolas estaduais. As inscrições 

foram encerradas no dia 18/11 e para a nossa Região foram validadas 

134 inscrições para as Escolas Estaduais de ensino regular e 25 

inscrições para composição do Banco de Diretor da Escola Estadual 

de Educação Profissional cuja implantação em Camocim está prevista 

para 2010. A 1ª Fase da seleção será realizada dia 30/11 de 8h às 12h 

no Colégio Estadual Professor Ivan .  
 

Desejamos sucesso a todos os inscritos e contamos com o 
desempenho de vocês para que possamos compor um diversificado 

Banco de Gestores Escolares que farão a diferença na Região, para 

transformar a Educação em um valor social, como diz o ministro da 

Educação Fernando Hadad que toda a sociedade possa priorizar e 
participar ativamente de políticas públicas específicas para a nossa 

realidade. 
 

Além das ações rotineiras da CREDE como a Superintendência e 

acompanhamento do Núcleo de Cooperação com os Municípios às 

secretarias de educação dos municípios sob jurisdição da 4ª CREDE, 

estivemos em Meruoca participando do Seminário Novos Paradigmas 

voltado para gestão de resultados, juntamente com supervisores e 

superintendentes das CREDES de Acaraú e Sobral, com o psicólogo 

Pádua Campos, proporcionando maiores conhecimentos a todos os 
participantes. 
     
Logo que descemos a serra seguimos em Caravana para a 8ª Bienal 

Internacional do Livro do Ceará. A CREDE de Camocim estava 

representada por 98 professores, supervisores e diretores das Escolas 
Estaduais, além dos gerentes municipais do PAIC, tudo custeado pela 

SEDUC e ainda com direito ao Bônus Card no valor de R$ 100,00 

(cem reais)/pessoa para aquisição de livros, importando 

aproximadamente um investimento  de R$ 11.452,00 (Onze mil 
quatrocentos e cinqüenta e dois reais). 
 

Na última semana do mês estamos envolvidos no SPAECE � Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. A aplicação 

do SPAECE em nossa Região está mobilizando 19 Supervisores e 99 

aplicadores. O universo de alunos a serem avaliados é de 3.526 

crianças do 2º  ano 4.437 do 5º ano e 3.014 do 9º ano totalizando 

10.977 alunos em 622 turmas. 
 

Gostaríamos de ressaltar e agradecer o envolvimento e compromisso 

de todos  para que a participação dos alunos atinja os 100% nos 

municípios. 
 

Boa avaliação e que o resultado dessas ações possa ser revertido 

positivamente, uma vez que podemos corrigir o passo e acertar o 
caminho dessa realidade atual que pode e deve ser mudada. 

 

VIII Bienal Internacional do Livro do Ceará 

 
A SEDUC está proporcionando aos professores do Estado, o acesso à 

VIII Bienal que é um dos eventos mais importantes para o calendário 

cultural do Estado. 
 
A 4ª CREDE está representada por 98 professores da rede estadual 

que visitaram os stands no dia 15 de novembro e também receberam 
um CardLivro com bônus de R$ 100,00 para compras de livros 

durante a Bienal. 
 
Louvável essa iniciativa. Parabéns a  SEDUC pelo reconhecimento 

aos nossos professores. 
 
Valeu a pena 

 
No período de 05 a 07 de novembro estiveram no Hotel Ytacaranha 

em Meruoca, para uma �viagem introspectiva�, as Coordenadoras, 

Supervisoras e Superintendentes Escolares das CREDE pertencente a 
MACRO B (Acaraú, Camocim e Sobral), participando do Seminário � 

Novos paradigmas da Gestão Escolar, ministrada pelo Psicólogo 

Pádua. Ah! Pense nisso: � A transformação é uma porta que só abre 

pelo lado de dentro�. 
 
III Conferência Regional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

 
Com o objetivo de fortalecer a Educação Ambiental nas comunidades 

escolares, com as questões socioambientais locais, e globais, a 4ª 

CREDE realizou nos dias 17 e 18 de novembro, no CEJA João da 

Silva Ramos, a III Conferência Regional Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente. 
 
O Evento contou com a participação de 68 escolas municipais e 

estaduais, 110 participantes entre professores, técnicos das SME e 

alunos do 6º ao 9º ano. 
 
Foi mais uma contribuição para a conclusão das metas do milênio e da 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ambas 

iniciativas das Organizações das Nações Unidas. 
 
4ª OBMEP 

 
O dia 08 de novembro na 4ª CREDE, não foi um  dia de problemas.... 

OBA! A II fase da 4ª OBMEP � Olimpíada Brasileira de Matemática, 

aconteceu com a participação de 1.021 alunos, nos centros de 

aplicação em Camocim, Barroquinha, Chaval e Granja. Agradecemos 

aos municípios colaboradores, aos coordenadores e aplicadores dos 

Pólos, pelo empenho. OBRIGADOO!! 
 
Aos alunos participantes, os nossos PARABÉNS e nossa torcida. 

BOA SORTE! 

 

 
 
Editorial                                                                               Acontecendo na 4ª CREDE  

 
   

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Expediente 
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Encontro de Avaliação com Professores do 1º Ano - PAIC. 

 
No dias 03 e 04/11 realizou-se no Auditório da 4ª CREDE. Encontro 
com professores do 1º Ano dos  municípios de nossa jurisdição. No 

primeiro dia houve momento de avaliação dos encontros de formação, 

apontando os pontos positivos, negativos e sugestões para 2009. 
 
No segundo, o público Alvo foi os Gerentes Municipais e Professores 

Formadores com momento avaliativo finalizando com visita in loco à 

Escola de Ensino Fundamental José Valdir de Oliveira para 

acompanhamento à prática pedagógica da Professora Jamile Patrício 

de Oliveira � 1º Ano turno tarde.  
 
Programa Brasil Alfabetizado  

 
Aconteceu nos dias 05, 06 e 07/11 visitas da Consultora Maria das 
Neves Bessa (Nevinha), juntamente com Socorro Martins aos 
municípios de Chaval, Barroquinha, Uruoca, Martinópole, Granja e 

Camocim, para acompanhamento da Elaboração e Conclusão do 

PPALFA. 
 
Vem aí o SPAECE / 2008 

 

O SPAECE � Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica 

do Ceará, incorporou desde 2007 a avaliação da alfabetização e a 

avaliação censitária do Ensino Médio. Portanto o SPAECE/2008 
avaliará: Alunos do 2º ano do EF (SPAECE-Alfa), alunos do 5º e 9º 

ano do EF e todos os alunos do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª Série)-
Avaliação Censitária. 
 
Em sua 2ª Edição, o SPAECE-Alfa/2008 é uma avaliação externa de 

larga escala do Programa Alfabetização na Idade Certa � PAIC que 
tem como objetivos diagnosticar o nível de aprendizagem da leitura 

da escrita e compreensão textual dos alunos das turmas de 2º ano das 

escolas públicas do Estado do Ceará. 
 
A avaliação externa contribui para que a Secretaria de Educação possa 

conhecer a realidade educacional de cada município. Espera-se que 
esta possa tornar-se em um instrumento que norteie as ações 

educacionais, tendo como foco a aprendizagem dos alunos.   

Longe demais!!! 

 
Dessa vez fomos longe demais!!! A Escola Monsenhor 
Carneiro �  Chaval, nas pessoas da aluna do 9º ano Amanda 

Rodrigues da Silva e do diretor Fábio Costa �bateram asas� 

para São Paulo. A aluna classificada para a semifinal da 

Olimpíada de Língua Portuguesa, nos enche de orgulho. 
 
Parabéns, Amanda e Escola Mons. Carneiro!!!! 
 
Vale a pena dizer!!! 

 
O CEJA João da Silva Ramos, em Camocim, conquistou o 3º 

lugar no Prêmio �Construindo a Nação 2008-2009. O referido 
Prêmio foi conquistado através do Projeto �Vida sim, Drogas 

não! Em defesa da vida humana e foi concedido pelo Instituto 
da Cidadania Brasil/CNI/FIEC/SESI Ceará, em parceria com a 

Sony Brasil e Consed. A Iniciativa visa incentivar as escolas 
na conquista pela cidadania 
 
É grande nossa alegria! E como não haveria de ser? 
Valeu, CEJA João Ramos! 
 
III - FAC 

 
O Colégio Estadual São José, fez bonito na III - FAC - Feira de 
Artes, Ciências e Cultura que aconteceu nos dias 30 e 31 de 

outubro na escola . 
 
A homenagem ao Maestro granjense, José Vieira, ao 

Centenário de Machado de Assis e aos Poetas da terrinha, 

foram pontos altos da programação. Foi brilhante também a 

apresentação do grupo de teatro e da banda composta por 

alunos e ex-alunos. Deram um Show. 
 
Parabéns à comunidade escolar pelo belíssimo trabalho. 
 

EEF Cel. Luiz Felipe 

      
A EEF Luiz Felipe, em Granja, foi premiada com adiantamento de 
50% do PDDE/2009 para custeio e capital relativo a elevação do 

IDEB; sendo também autorizada a construção do LEI II no valor 

de R$ 45.938,77, adaptação de uma sala para o LEI I  R$ 

12.720,55 e R$ 51.389,00 para construção do LEC. 
 
Aproveitamos para parabenizar ao Núcleo Gestor e aos alunos 
pelo compromisso e empenho demonstrado na II FEACE � Feira 
de Arte, Ciências, Cultura e Esporte, divulgando a arte através da 

música, e como incentivo a essa iniciativa a 4ª CREDE doou um 

teclado para a escola. Parabéns, por mais essa Conquista! �Quem 

canta, seus males espanta� 
   
Projeto: �Educação e Direitos� 

 
O CEJA João da Silva Ramos com o objetivo de desenvolver 

ações para o fortalecimento dos Direitos Humanos, proporcionou  

na semana de 03 a 06 de novembro oficinas ministradas pelos 
professores e colaboradores locais, como também atividades 

alusivas aos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, sendo 

o dia 07 de novembro intitulado como o dia �D� ponto alto do 

Projeto. Precisamos de ações concretas como essas que 

contribuam para desenvolvimento da plena cidadania. A 4ª 

CREDE sente-se honrada em ter sob sua jurisdição escolas que 

fazem a diferença. Parabéns! 
 

NRCOM nos municípios  

 
Visita aos  Secretários e Equipe, 
 
O Núcleo Regional de Cooperação com os Municípios � 
NRCOM, juntamente com a Coordenadora da 4ª CREDE � 
Profª. Elvira Maria Fernandes Veras, visitaram os municípios, 

conforme cronograma abaixo, para Planejamento de Rede, 
Definição do Calendário Escolar 2009, Transporte Escolar e 

Acompanhamento as Ações do PAIC. 
 
- Dia 11/11 � Chaval e Barroquinha; 
- Dia 17/11 � Granja e Camocim; 
- Dia 18/11 � Uruoca e Martinópole. 

Exame Supletivo 

 
Nos dias  11, 12, 13 e 14  de dezembro estará acontecendo a 

aplicação das Provas do Exame Supletivo, nos seguintes pólos: 

Camocim, Chaval e Granja, totalizando 113 inscritos para o 
Ensino Fundamental e 420 inscritos para o Ensino Médio. Nas 

cadeias Públicas de Camocim e Chaval teremos 11 inscritos 

para o Ensino Fundamental e 03 para o Ensino Médio. Fique 

Atento! Essa é uma oportunidade para você prosseguir ou 

concluir seus Estudos. Boa Prova! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            
 
 

     
    A Escola Faz                                                                                            Município em Ação 
 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                      Anote na Agenda 
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Gestão Escolar e Tecnologias � GET 

 
Está previsto para o dia 26 de novembro, o 2º momento 

presencial que acontecerá no NTE com o tutor Sandro Luiz, 

para nortear a caminhada do curso. Portanto, caro(a) gestor(a) 
não deixe a peteca cair! Acesse e participe do ambiente virtual. 
 
Disseminadores da Educação Fiscal 

 
Estamos na reta final do Curso Educação Fiscal com previsão 

para conclusão da 3ª turma que é formada por 18 professores 
cursistas sob a tutoria da Profª.  Remédio Rês. Atenção: Dia 17 

de novembro é o prazo final para entrega dos Projetos 

Pedagógicos. 
 

Município 

 
É com o espírito de muita alegria  que vimos parabenizar o 
município de Granja pelo 154 anos  de Emancipação Política . 
 

CREDE: 

 
13/11 � Ana Clécia Albuquerque Medeiros. 
21/11 -  Ednei Ribeiro da Silva. 
 
ESCOLA:  

 
11/11 � Márcio Gladson Pereira de Sousa. 
Coordenador Escolar de Gestão do CEJA João da Silva Ramos. 
CAMOCIM/CE 
 
14/11 � Francisca Maria Barros Idelfonso Brasil. 
Coordenadora Pedagógica do CEJA Guilherme Gouveia  
GRANJA / CE  
  
26/11 � Maria do Livramento Pereira. 
Coordenadora Pedagógica (anexo) do Colégio Estadual Prof. Ivan 

Pereira de Carvalho. 
CAMOCIM/CE 
 
SEDUC: 

 
24/11 � Prof. Maurício Holanda Maia. 
Secretário Adjunto 
 
CREDE: 

 
24/11 � Laênia Chagas de Oliveira 
Coordenadora da 16ª CREDE � IGUATU/CE 
 
28/11 � Márcio Pereira de Brito 
Coordenador da 13ª CREDE � CRATEÚS/CE    
 
Parabéns Mestra! 
 
É com grande satisfação que a 4ª CREDE, parabeniza a professora 

mestra Diva marinho, pela sua honrosa participação no I Colóquio 

Abrindo Trilhas para os Saberes. Nossa super-hiper-mega, teve 
seu artigo intitulado Formação de Professores � Representações 

Sociais dos participantes do Proformação em Camocim, 

selecionado para a apresentação que aconteceu entre os dias 12 e 

14 em Fortaleza. Foram apresentados 30 trabalhos, os quais 
comporão um livro com as produções dos professores, mestres e 

doutores da rede pública cearense. 
 
Parabéns Mestra, por sua caminhada na �trilha� do conhecimento 

e pelos anos de dedicação à educação na nossa regional 
 
Você Merece! 
 

Caro Professor Efetivo 
 
De 1º à 31 de dezembro de 2008, você poderá solicitar sua 

remoção  de Unidade Escolar via internet, pelo site: 
http://sige.seduc.ce.gov.br 
A senha pessoal de cada professor já foi enviada pelos 

diretores. 
 
Para maiores informações procure o Núcleo Gestor de sua 

escola ou a 4ª CREDE. 
 

 

  

 

                                                                                                       
                                                                                                                     Últimas Notícias  
 

 

 

 
 
   Pensando em Você 
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