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APRESENTAÇÃO 

 

O Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação do Esporte e 

da Cultura, assumiu, para o quadriênio 2019-2022, o desafio de trabalhar a Educação como Política 

Pública de Estado e de valorizar e democratizar as Políticas Públicas de Cultura, Esporte, Lazer e 

Juventude. Nesse contexto, iniciamos o ano de 2019 com grandes perspectivas para a nossa área.  

O desafio posto para gestão da SEDUC foi implantar e implementar projetos estruturantes e 

portadores do futuro para as novas gerações. Projetos que não só mudassem o jeito de fazer a 

Educação nas escolas de Sergipe, mas que, sobretudo, produzissem melhores resultados. E é ao final 

desse ano tão produtivo que apresentamos, neste Relatório de Gestão, os principais resultados das 

atividades desenvolvidas em 2019.  

Na gestão da aprendizagem, destaca-se a implantação do Pacto Sergipano pela Alfabetização 

na Idade Certa: Programa Alfabetizar pra Valer, com o intuito de alfabetizar adequadamente todos os 

estudantes até os sete anos de idade, isto é, até o final do segundo ano do Ensino Fundamental. Esse 

Programa já é uma realidade – foi instituído pela Lei nº 8.597/2019. Junto com o Programa Alfabetizar 

pra Valer, foi criado o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe – SAESE, nas Escolas 

das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino, através da Lei nº 8.595/2019.  

Paralelo a esses dois marcos na história da Educação sergipana, o Governo do Estado 

conquistou a aprovação na Assembleia Legislativa de Sergipe do projeto ICMS-Social (Lei nº 

8.628/2019), que tem como objetivo melhorar os índices de Saúde e Educação em Sergipe, 

possibilitando uma distribuição de arrecadação baseada no desempenho dos municípios nas duas 

áreas. Na Educação, o ICMS-Social faz parte também das diretrizes do Programa Alfabetizar pra Valer.  

Ao longo desse ano, o Governo, através da SEDUC, tem conseguido estabelecer uma relação 

saudável com os entes municipais, pautada no Regime de Colaboração entre o Estado e os 

Municípios, tendo em vista o enfrentamento dos desafios educacionais, elencados nas metas do Plano 

Estadual de Educação - PEE e dos Planos Municipais de Educação - PME’s, além da construção 

coletiva de uma escola cidadã e de uma Educação Básica de qualidade elevada para todos os 

estudantes.  

Ainda na área de gestão da aprendizagem, o Governo concretiza mais uma proposta de seu 

plano: a implantação da política de correção da distorção idade-série na Educação Básica, através do 

Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar, no Ensino Fundamental. Dessa forma, em parceria 

com o UNICEF, a “Trajetória de Sucesso Escolar” é uma realidade iniciada em 2019, em 54 escolas-

piloto, com o objetivo de promover o uso sistemático de processos que promovam a correção de fluxo, 

possibilitando a reconstrução das trajetórias escolares e a reintegração dos estudantes em seu 

percurso escolar. 

No Ensino Médio Integral, grandes avanços merecem ser destacados, a exemplo do 

crescimento da matrícula que, de 2017 (1º ano de implantação do Programa, com uma matrícula de 

2.838) para 2019, apresentou um crescimento de 253%. Só no ano de 2019, foram 10.013 alunos 

matriculados nas 41 escolas de EMTI, um crescimento de 35,25% em relação ao ano de 2018, que 

apresentou uma matrícula de 7.403 estudantes. 

No que concerne à infraestrutura das unidades escolares, destacamos a entrega de 07 obras 

de reforma e ampliação, das quais 04 em escolas de Ensino Médio Integral e 03 do Ensino Regular, 

sendo uma delas a reforma do nosso histórico Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Ademais, 

garantimos a reforma de 05 quadras poliesportivas de Escolas de Ensino Médio Integral e a construção 

de 01 quadra de escola do Ensino Regular.  

Mas o Governo não para quando o assunto é a garantia de estrutura mínima para o bom 

funcionamento das escolas e melhoria da qualidade de ensino. Nessa direção, encontra-se em 

andamento obras de reforma e ampliação em mais 05 unidades escolares. Por outro lado, não 
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podemos deixar de ressaltar outra conquista, através da articulação com a bancada sergipana, de uma 

Emenda Parlamentar de mais 69 milhões, destinados a reformar e equipar 58 unidades escolares da 

Rede. 

No que diz respeito à área de gestão de pessoas, o Governo empreendeu neste ano grandes 

projetos, dentre eles destacamos: a seleção e nomeação de Diretores das 09 Diretorias Regionais de 

Educação – DRE’s e da Diretoria de Educação de Aracaju - DEA, um momento único na história da 

SEDUC, seguido pela seleção de Diretores Escolares da Rede Estadual, onde foram nomeados 278 

gestores, o que significou um salto qualitativo rumo à profissionalização da gestão. Além disso, cabe-

nos destacar a aprovação da Lei nº 8.503/2019, que dispõe sobre a contratação de servidores, por 

tempo determinado e possibilita a contratação de professor substituto, incluindo a formação de 

Cadastro de Reserva, para pronto atendimento das necessidades de professores nas escolas. Essa 

Lei, que concretiza o Programa “Carência Zero”, em 2019, viabilizou a realização de Processo Seletivo 

Simplificado - PSS de professores, onde foram liberadas 178 vagas, com a possibilidade de 

contratação já em 2020. 

Com o objetivo de fixar e viabilizar a Política Editorial da Secretaria de Estado da Educação, 

do Esporte e da Cultura, foi instituído o Programa Editorial da SEDUC, por meio da portaria nº 

8.447/2019, uma ação que visa, sobretudo, o registro e a valorização das obras produzidas através da 

publicação e divulgação de revistas e livros didáticos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais de 

alunos, professores, demais profissionais das redes públicas de Educação Básica, e de outras 

instituições de ensino e da comunidade em geral a quem interesse à disseminação de conhecimentos 

e experiências que contribuam para a melhoria da Educação Pública sergipana. 

No que diz respeito às atividades ligadas ao Esporte, conseguimos levar adiante a realização 

de eventos inseridos no Planejamento Estratégico da SEDUC, dentre os quais, os Jogos Escolares 

locais, ocasião em que descentralizamos da capital e levamos a 1ª etapa dos 36º Jogos da Primavera 

para 31 municípios sergipanos, dando mais oportunidade de participação (6.298 atletas), além de gerar 

economia aos cofres públicos, uma vez que as equipes não precisaram se deslocar até Aracaju para 

a fase eliminatória.   Por outro lado, 1.667 atletas da Rede Estadual participaram dos Jogos Escolares 

da TV Sergipe. Conseguimos ainda viabilizar a participação, com destaque, de atletas sergipanos em 

eventos esportivos nacionais. O Desafio para 2020 é a captação de eventos esportivos regionais, 

nacionais e internacionais a serem sediados no Estado de Sergipe e, para tanto, já temos confirmados 

5 eventos, dentre eles a Seletiva Gymnasíade (4.800 atletas) e os Jogos Escolares da Juventude 

(1.650 atletas).  

Por outro lado, de modo a promover eventos culturais e artísticos, visando ser referência em 

gestão cultural, fortalecendo as identidades e a autoestima do povo sergipano através do 

desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura e da projeção nacional dos seus produtos, o 

Governo de Sergipe realizou grandes eventos, dentre os quais o XLIV Simpósio do Encontro Cultural 

de Laranjeiras, tendo como tema “Cultura Popular: Resistência é a Nossa Força”, oportunidade em 

que foi escolhido o tema “Cultura Popular: dois séculos de independência de Sergipe”, para a edição 

de 2020. Tais eventos integram o Planejamento Estratégico desta SEDUC, sob o gerenciamento 

altamente eficiente e eficaz da nossa Fundação Aperipê. Ressalta-se, sobretudo, que em 2019 foi 

retomado o Edital de Intercâmbio Cultural, cujo certame visa conceder apoio a artistas, estudiosos da 

cultura, técnicos, agentes culturais, gestores culturais, empreendedores criativos, mestres e mestras 

dos saberes e fazeres populares ou tradicionais, individuais ou em grupo, para participarem de 

eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades 

culturais, levando a produção cultural sergipana para outros Estados do Brasil e para o exterior. Outro 

ato de grande relevância realizado por essa Gestão Governamental, em parceria com a CELSE - 

Centrais Elétricas de Sergipe, foi a reinauguração do Teatro Tobias Barreto em agosto de 2019, o qual 

passou por uma grande reforma, contando com a ampliação e gradeamento do estacionamento, 
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equipamentos de segurança contra incêndio, melhorias na central de refrigeração, novas mesas de som e de 

iluminação, substituição das poltronas e dos carpetes, novos camarins, fraldários, sala de ensaio para 

orquestra, novos acessos da parte cênica, telhado e pintura, possibilitando, assim, melhor acessibilidade, 

comodidade e conforto ao público sergipano e intensificando, em especial, o fomento à Cultura.  

A parceria com a CELSE, também possibilitou ao Governo de Sergipe, por intermédio da 

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), entregar à população as obras 

de reforma, modernização e recuperação dos prédios sede do Arquivo Público do Estado de Sergipe 

Palácio Carvalho Neto (Apes) e da Biblioteca Pública Epifânio Dória. Essas importantes ações, foram 

concretizadas a partir da celebração de um Protocolo de Intenções que tem como objetivo, promover 

ações de preservação do patrimônio cultural e histórico de espaços públicos que integram o meio 

ambiente cultural do Estado de Sergipe. 

Até aqui, podemos afirmar que a “gestão não para”, continua a todo vapor e, uma prova disso 

foi a visível economia de recursos financeiros, pautada no princípio de Gestão Fiscal responsável e 

eficiente. Dessa forma, a SEDUC conseguiu otimizar, via implantação de sistema de gestão, a carga 

horária ociosa de professores e, além disso, reorganizou a gestão do transporte escolar, ampliando o 

número de municípios parceiros (40) e otimizando as rotas por meio da gestão contratual mais efetiva. 

Pautados ainda na redução dos gastos, a gestão viabilizou a reestruturação dos contratos 

administrativos, e com tudo isso, um dos resultados do Governo, foi a garantia do pagamento do 

Décimo Terceiro Salário dos servidores ativos da Educação, de forma integral.  

É nesse clima de grandes conquistas nas áreas de gestão da aprendizagem, gestão de 

pessoas e gestão dos processos administrativos e financeiros, que chegamos ao final de 2019 com 

uma feliz certeza: foi um ano frutífero, cheio de grandes projetos concretizados para a Educação 

sergipana, em que pese a crise financeira pela qual atravessa o Estado, conseguimos, através do 

fazer funcional empreendido por esta gestão, com o apoio de seus colaboradores (servidores aos 

quais aproveitamos para agradecer por seus incondicionais empenhos e dedicação), realizar, com 

sucesso, 18 das 21 propostas do Plano de Governo, as quais deverão ser fortalecidas ao longo dos 

próximos três anos, assim esperamos e acreditamos! 

Ao apresentar, portanto, este Relatório de Gestão, em que estão contidas todas as ações 

estratégicas e os resultados deste ano, não podemos perder de vista que o desafio de melhorar a 

Educação Básica de Sergipe, em parceria com os municípios, permanece latente, haja vista a SEDUC 

já está no movimento de planejamento para o ano de 2020, com metas desafiadoras e de melhoria 

contínua, rumo à concretização da nossa Missão e ao alcance, cada vez mais próximo, da nossa Visão 

de Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO 

Secretário de Estado da Educação do Esporte e da Cultura 
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1.1. Matricula Geral, Rede Estadual – 2018 e 2019. 
 

ANO DO CENSO 

Matricula do Ensino Fundamental – Rede Estadual 

Anos iniciais Anos finais 

Parcial Integral TOTAL Parcial Integral TOTAL 

2018 25.718 539 26.257 42.689 1.006 43.695 

2019 24.572 559 25.131 42.158 813 42.971 
Fonte: Censo Escolar consolidado de 2018 e 2019 – INEP 

 

ANO DO CENSO 
Matricula Ensino Médio 

Parcial Integral TOTAL 

2018 54.765 7.343 62.108 

2019 50.582 10.439 61.021 
Fonte: Censo Escolar consolidado de 2018 e 2019 – INEP 

 

ANO DO CENSO 

Matrícula Inicial Educação Especial 

T
O

T
A

L
 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e 
Incluídos) 

EJA * 

Ensino Fundamental 
Médio** 

EJA Presencial 

Anos Iniciais Anos Finais 

F
u

n
d
a
m

e
n
ta

l 

M
é

d
io

 

P
a
rc

ia
l 

In
te

g
ra

l 

P
a
rc

ia
l 

In
te

g
ra

l 

P
a
rc

ia
l 

In
te

g
ra

l 
2018 1.137 17 752 13 396 54 235 72 2.851 

2019 1.205 8 906 10 427 83 242 77 2.958 

Fonte: Censo Escolar consolidado de 2018 e 2019 – INEP 

*incluindo a EJA integrada à educação profissional 
**incluindo o médio integrado e normal magistério 

 

ANO DO CENSO 
EJA presencial – Matricula Inicial 

Fundamental Médio Total 

2018 6.076 10.556 16.632 

2019 6.107 10.523 16.630 
Fonte: Censo Escolar consolidado de 2018 e 2019 – INEP 
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1.2. Rendimento Escolar Rede Estadual 
 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, observamos uma tendência de crescimento 

na aprovação entre 2017 e 2018, onde a taxa da rede cresceu 1.3 p.p. Nesse mesmo período, 

nos Anos Finais, podemos observar um crescimento de 1.9 p.p. na taxa de aprovação, mas 

ainda persiste o desafio de reduzirmos a reprovação, que em 2018 apresentou 21,7 % nos 

Anos Finais, como mostra o gráfico abaixo. 

 

 
Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 -  Inep 

 

No Ensino Médio, entre os anos de 2015 e 2018, a taxa de aprovação cresceu 10.8 

pontos percentuais. Entre 2017 e 2018, esse crescimento foi 3.2 p.p. O abandono, nessa 

etapa de ensino, é um desafio a ser vencido, tendo em vista que em 2018 apresentou um 

índice de 10,3%, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 -  INEP 
 
 
 

Anos Iniciais Anos Finais Anos Iniciais Anos Finais Anos Iniciais Anos Finais Anos Iniciais Anos Finais

2015 2016 2017 2018

83,6

62,6

83,6

62,3

87,7

72,0

89,0

73,9

13,7

28,4

14,2

29,3

11,0

22,2

10,0

21,7

2,7
9,0

2,2
8,4

1,3
5,8

1,0 4,4

Rendimento Escolar Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais - Rede Estadual, 
2015-2018

APROVAÇÃO

REPROVAÇÃO

ABANDONO

2015 2016 2017 2018

66,7
69,1

74,3
77,5

16,9 16,6
12,8 12,2

16,4
14,3 12,9

10,3

Taxa de Rendimento Escolar, no Ensino Médio - 2015-2018

APROVAÇÃO

REPROVAÇÃO

ABANDONO
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1.3. Taxa de Distorção Idade-Série 
 

No que concerne à distorção idade-série no Ensino Fundamental nos anos iniciais e 

finais, podemos perceber uma queda, mas não muito expressiva, em 2018. O mesmo 

acontece com as redes municipais, que em 2018 apresentou um índice de 24.8% nos anos 

iniciais e 48,7% nos anos finais. Já a rede estadual apresentou, nos anos iniciais 24,1%, e 

48.8% nos anos finais. A tabela abaixo retrata essa realidade.  

Taxa de Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental – Brasil, Região, Estado e Município/2015-

2018 

% 

Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental  

2015 2016 2017 2018 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

BRASIL 10,6 25,4 10,2 25,4 9,8 24,9 9,3 23,7 

NORDESTE 28,1 42,7 26,9 42,7 25,8 41,9 24 39,7 

ESTADO 26,6 51,9 26,4 52,6 26,2 51,7 24,1 48,8 

MUNICÍPIOS 27,7 53,4 26,4 51,7 26 50,9 24,8 48,7 

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 -  Inep 

 

No Ensino Médio a taxa de distorção idade-série, continua crescendo. Entre 2017 e 

2018 esse indicador, cujo resultado interfere no fluxo escolar, atinge o índice de  50.5%. A 1ª 

série do Ensino Médio, retrata bem a “herança” histórica do Ensino Fundamental, na medida 

em que mostra que 56% dos estudantes dessa série, apresentam distorção idade-série, como 

ilustra a tabela abaixo.  

 

1.4. Acesso e garantia de conclusão dos estudos da população de 6 a 14.  
 

No que diz respeito ao acesso da população de 6 a 14 anos de idade,  no Ensino 

Fundamental de 9 anos, a universalização prevista para 2016, hoje em Sergipe é uma 

realidade. O Estado apresentou em 2018, o índice de 99.4%, conforme tabela abaixo.  
 

Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2015-2018 

 

O desafio para essa etapa de ensino, se traduz na garantia da permanência, da 

aprendizagem e da conclusão dos estudos na idade recomendada (16 anos). Nesse sentido, 

a meta de melhoria proposta para o quadriênio de 2020-2023 é ampliar a taxa de conclusão 

do Ensino Fundamental na idade recomendada para 80%.  A tabela abaixo, mostra o tamanho 

ANO 
Taxa de Distorção Idade-Série - Ensino Médio – 2015-2018 

Total Médio  1ª Série  2ª Série  3ª Série 

2015 49,7 53,7 48,2 44,2 

2016 49,8 55,1 48,1 42,5 

2017 50,5 55,9 49,1 42,7 

2018 50,5 56,2 49,0 43,5 

Fonte: Sinopses Estatísticas 2015-2018 -  Inep 

População de 6 a 14 anos que frequentava o Ensino Fundamental 2015-2018 

Grupo de idade 2015 2016 2017 2018 

6 a 14 anos 96,8% 97,8% 98,5% 99, 4% 
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desse desafio, tendo em vista que, entre os anos de 2017 e 2018, Sergipe apresentou uma 

queda de 1.5 p.p. nesse indicador. 

 
População de 16 anos, com pelo menos o Ensino Fundamental concluído 2015 – 2018 

Unidade Federativa 2015 2016 2017 2018 

Sergipe 55,8% 58% 55% 53,5% 
Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento do PNE, com base no IBGE/Pnad-c Educação  

 

1.5. Acesso da população de 15 a 17 anos na escola, e matrícula líquida ajustada no 
Ensino Médio. 

  

Em Sergipe, segundo dados da PNAD-c, em 2016 e 2017 a população total de 15 a 17 

anos era de, respectivamente, 125 mil pessoas e 128 mil pessoas. A taxa de escolarização 

das pessoas de 15 a 17 anos, em 2017, foi 88.6% (113 mil estudantes), em 2016 a taxa foi 

de 86.3% (108 mil estudantes). Em 2018, essa população foi de 117 mil pessoas, e o 

indicador cresceu 0.5 décimos, apresentando uma taxa escolarização de 89.1% (104 mil 

estudantes), conforme tabela abaixo. 

Taxa de Escolarização de 15 a 17 anos 

Abertura Territorial 2016 2017 2018 

Brasil 87,2 87,2 88,2 

Nordeste 86,0 86,1 86,9 

Sergipe 86,3 88,6 89,1 
Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018 

Vale ressaltar, que a taxa de escolarização da população de 15-17 anos em Sergipe, 

em 2018, foi superior à taxa do Brasil (88.2%), e à taxa da região Nordeste (86.9%). Contudo, 

considerando o resultado de 2018, temos em média, 13 mil jovens de 15 a 17 anos, fora da 

escola. Nesse sentido, a SEDUC propõe para o quadriênio 2020-2023, universalizar o 

atendimento a essa população.  

No que concerne ao indicador que trata da matrícula líquida ajustada da população de 

15 a 17 no Ensino Médio, os dados de 2017 mostram que em Sergipe, 52.8% dos 

adolescentes, dessa faixa etária, estavam matriculados no Ensino Médio. Em 2018 o 

indicador apresentou uma taxa de 50.8 como mostra a tabela abaixo. 

 

Taxa de matrícula líquida, da população de 15 a 17 anos, no Ensino Médio 2016-2018 
Indicador Abertura Territorial 2016 2017 2018 

Taxa ajustada de matrícula escolar líquida (%) Brasil 68,2 68,5 69,3 

Taxa ajustada de matrícula escolar líquida (%) Nordeste 59,2 60,7 61,3 

Taxa ajustada de matrícula escolar líquida (%) Sergipe 51,0 52,8 50,8 
Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018 

1.6. Atendimento, em classes comuns da Educação Básica, em parceria com os 
municípios, da população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 
O atendimento a essa população está previsto no indicador 4B, da meta 4 do PEE-2015-

2025, que prevê a universalização do atendimento até 2016. Em 2018, o estado apresentou 

um índice de 95.7%. Podemos observar uma queda de 1.4 p.p. em relação ao ano de 

2017(97,1%), como mostra a tabela abaixo. 
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1.7. Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas 
habilidades ou superdotação em classes comuns da educação básica. 
 

% 2015 2016 2017 2018* 

Atendimento em classes comuns da educação básica 95,6% 96,7% 97,1% 95,7% 

Fonte: IBGE-Pnad-c* 
 

1.8. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

 
Considerando os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 

da rede estadual, ano-base 2015-2017, verifica-se uma melhoria desse indicador nos Anos 
Iniciais, o que se percebe pelo acréscimo, em 2015, de 0.2 décimos (4.3) em comparação a 
2013 (4.1). Em 2017, a rede estadual alcançou a meta projetada e apresentou um 
crescimento de 0.4 décimos (4.7) em comparação a 2015 (4.3) conforme dados da tabela 
abaixo. 
 
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Anos Iniciais, 2015-2017. 
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Ideb Observado Metas Projetadas 
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Total  3.0 3.4 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

Estadual 3.0 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.7 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

Pública*  2.8 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.3 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

Privada 5.3 5.5 5.7 6.0 6.1 6.2 6.7 5.3 5.6 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 
Fonte: Inep/Ideb 
*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental.  
 
O IDEB da rede estadual, nos Anos Finais do Ensino Fundamental , que considera os 

resultados dos estudantes ao final do 9º ano, em 2015, teve um resultado de 2.9 no indicador, 
não atingindo a meta projetada de 4.1, apresentando assim, um déficit de 1.2 p.p. Em 2017, 
observa-se um avanço de 0.6 décimos em relação aos resultados de 2015, entretanto, a rede 
não alcançou a meta projetada para o período, que foi de 4.4 e, nesse sentido, observou-se 
um déficit de 0.9 décimos, apresentando assim, um índice de 3.5, conforme mostra a tabela 
abaixo. 

 
Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Anos Finais, 2015-2017. 
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TOTAL 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2 3.5 3.9 3.1 3.2 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 5.1 

ESTADUAL 2.9 2.9 2.7 2.9 2.7 2.9 3.5 2.9 3.0 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9 

PÚBLICA* 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 3.1 3.4 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 4.8 

PRIVADA 5.7 5.2 5.3 5.2 5.3 5.4 5.8 5.7 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 
Fonte: Inep/Ideb 
*Rede Pública: Federal, Estadual e Municipal 

 
Ensino Médio 
 

Em 2017, o IDEB do Ensino Médio da rede estadual cresceu 0.5 décimos, em relação a 
2015 (2.6) e, embora tenhamos alcançado um resultado de 3.1, ainda assim a nossa rede 
não atingiu a meta projetada de 4.2, apresentando, portanto, um déficit de 1.1 pontos 
percentuais.  
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Resultados do Ideb e Metas - Sergipe Ensino Médio, 2015-2017. 

ENSINO 
MÉDIO 

Ideb Observado Metas Projetadas 
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Total 3.3 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.7 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 

Estadual 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8 2.6 3.1 2.9 3.0 3.1 3.4 3.7 4.2 4.4 4.7 

Privada 5.5 5.0 5.0 4.8 4.8 4.9 5.5 5.5 5.6 5.8 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 
Fonte: Fonte: Inep/Ideb 

 
A taxa de analfabetismo das pessoas acima de 15 anos de idade em Sergipe, 

apresentou uma tendência de queda no período de 2016-2018, segundo dados da Pnad-c, 
de 2016 para 2017 o índice caiu 0.2 décimos. Entre 2017 e 2018, caiu 0.6 décimos. Em 2018 
a taxa ficou em 13.9%. 

1.9. Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais 
 

Taxa de Analfabetismo de Jovens de 15 Anos ou Mais - 2016-2018  (%) 

  2016 2017 2018 

Brasil 7,2 6,9 6,8 

Nordeste 14,8 14,5 13,9 

Sergipe 14.7 14.5 13.9 
Fonte: IBGE/Pnad-continua-educação 2015-2018. 

Considerando esse indicador, Sergipe tem como meta de melhoria, alcançar a taxa de 

90%, no indicador de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais, até 2022, hoje esse 

índice é de 86.1%. 
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2. IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

MISSÃO 
 

Garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, prioritariamente 

no Ensino Médio, por meio do ensino de qualidade, do desenvolvimento do esporte, do lazer e 

da articulação de políticas públicas voltadas para a juventude e para o fomento à cultura. 

 

VISÃO DE FUTURO  
 

Ser referência pela qualidade do ensino, melhoria dos indicadores educacionais e 

aprendizagem de todos os estudantes, através do compromisso com o desenvolvimento de 

uma escola voltada para a formação cidadã, a efetividade e a democratização de políticas 

públicas inclusivas de educação, esporte, lazer, juventude e cultura.  

 

 

VALORES  
 
 
COMPROMISSO: Com a qualidade do ensino ofertado à população sergipana, com 
democratização dos bens culturais e das práticas esportivas. 
 
TRANSPARÊNCIA: No trato e na socialização dos dados e informações acerca das ações 
desenvolvidas na gestão pedagógica, administrativa e financeira da SEDUC. 
 
INOVAÇÃO E PROATIVIDADE: Na gestão pedagógica e administrativa da Secretaria, das 
Diretorias Regionais e das Unidades Escolares, potencializadas pela implementação de 
tecnologias educacionais e de gestão de processos mais modernas e efetivas. 
 
RESPEITO: À dignidade humana e às individualidades dos estudantes e de toda sociedade 
sergipana, a partir de ações que fomentem o exercício pleno da democracia e da cidadania, 
incluindo aqueles em situação de vulnerabilidade. 
 
EFETIVIDADE: Na propositura e na implementação das políticas públicas de educação, 
esporte, lazer, juventude e da cultura. 
 
EQUIDADE: Na promoção de ações inclusivas e de superação das desigualdades 
educacionais, com vistas à valorização da diversidade, igualdade de gênero, promoção de uma 
cultura da paz e da não-violência e à erradicação de todas as formas de discriminação 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

Uma das ações que a gestão atual entendeu como necessária, para melhorar a 
governança, foi realizar o dimensionamento da SEDUC. Nesse sentido, toda a proposta de 
reestruturação do organograma, os principais processos e atribuições dos diferentes 
órgãos, que contou com o suporte técnico da Consultoria Peers em articulação com a 
Superintendência Executiva, a ASPLAN e o DRH, encontra-se em processo de análise 
para posterior aprovação, por ato do Poder Executivo.  

Sendo assim, a estrutura da SEDUC permanece da seguinte forma:  
 

SECRETÁRIO 
 
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA 
 
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE (Fusão com a SEEL) 

 
ÓRGÃOS VINCULADOS (Fusão com a SECULT) 
 
Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP/SE  

Biblioteca Pública Epifânio Dória – BPEF 

Arquivo Público do Estado de Sergipe - APES 

 
ÓRGÃO COLEGIADO 
 
Conselho Estadual de Educação  
 
ÓRGÃOS DE SUBORDINAÇÃO DIRETA  
 
ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO AO SECRETÁRIO 

 
GS - Gabinete do Secretário  
 

 Ouvidoria Setorial  

 Cerimonial  

 Apoio do Gabinete 
 
ASEG - Assessoria Especial do Gabinete 
 
ASPLAN – Assessoria de Planejamento 
 

 SEPIN – Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 

 SINES – Serviço de Informações Estatísticas 

 SEPOR – Serviço de Planejamento e Orçamento  
 
COGEDAM – Coordenadoria de Gestão Democrática, Articulação e Assistência aos 
Municípios.  
 
ASCOM – Assessoria de Comunicação 
 
CODIN – Coordenadoria de Informática 
 

 GEITEC – Gerência de Infraestrutura Tecnológica 

 GESUP – Gerência de Suporte 



18 
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 GEDES – Gerência de Desenvolvimento 

 GETAS – Gerência de Treinamento e Assistência aos Sistemas 
 
1. ÓRGÃOS INSTRUMENTAIS 
 
DAF – Departamento de Administração e Finanças  
 

 SEOFI – Serviço de Execução Orçamentária e Financeira  

 SEMAP – Serviço de Material e Patrimônio 

 SEAUX – Serviço de Atividades Auxiliares 

 SEDES – Serviço de Edificações Escolares 
 
DRH – Departamento de Recursos Humanos 
 

 SEPES – Serviço de Pessoal 

 CQP – Centro de Qualificação Profissional 

 DIRES – Divisão de Recrutamento e Seleção 

 DIPAG – Divisão de Pagamento 

 SEP – Setor de Portarias  
 
2. ÓRGÃOS OPERACIONAIS 
 

DED – Departamento de Educação (área finalística)  

 SEF – Serviço de Ensino Fundamental 

 SEMED – Serviço de Ensino Médio 

 SEJA – Serviço de Educação de Jovens e Adultos 

 SEPRO – Serviço de Educação Profissional 

 SEDH – Serviço de Educação e Direitos Humanos  
 
DIES – Departamento de Inspeção Escolar  

 SELSE – Serviço de Legislação e Supervisão Escolar 

 SESAE – Serviço de Sindicância e Auditoria 
 

DAE – Departamento de Alimentação Escolar 
SECOR – Serviço Contábil e Orçamentário 
SESUP – Serviço de Supervisão 
SEDIS – Serviço de Distribuição 
SENAV – Serviço de Nutrição e Avaliação 
SEAD – Serviço Administrativo 
 
DASE – Departamento de Apoio ao Sistema Educacional  
 

 DISMEA – Divisão de Material Ensino-Aprendizagem 

 DIPRO – Divisão de Projetos 

 PREUNI – Pré-Universitário
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 CEJUV – Coordenadoria Especial da Juventude 
 
3. ÓRGÃOS DE SUBORDINAÇÃO DIRETA E EXECUÇÃO LOCAL E REGIONAL 
 
DEA – Diretoria de Educação de Aracaju (Sede: Aracaju)  
Diretorias Regionais 
DRE 1 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Estância) 
DRE 2 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Lagarto) 
DRE 3 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Itabaiana) 
DRE 4 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Japaratuba) 
DRE.5.–. Diretoria Regional de Educação (Sede: N. S. das Dores) 
DRE 6 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Propriá) 
DRE 7 – Diretoria Regional de Educação (Sede: Gararu) 
DRE 8.–. Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (Sede: Nossa Senhora do 
Socorro) 
DRE 9 – Diretoria Regional de Educação (Sede: N. S. da Glória) 
 
4. ÓRGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL (NÃO SUBORDINADOS) 
 
CAE – Conselho de Alimentação Escolar 

CACS/FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Garantir a qualidade da Educação Básica e a melhoria dos 

indicadores educacionais, em articulação com os municípios, 

com ênfase no acesso, na permanência, na alfabetização de 

crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de todos os estudantes 

(PES E PPA) 
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ACESSO E CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

META: Atender 100% da população de 6 a 14 anos no Ensino Fundamental de 9 anos, em 

parceria com os municípios, até 2020, e garantir que no mínimo 85% dos estudantes concluam 

essa etapa na idade recomendada, até 2022. 

 
O governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 

Cultura, não tem medido esforços para garantir o acesso da população de 06 a 14 anos na Escola. 

O resultado desses esforços, em parceria com os municípios sergipanos, é a evidente 

universalização do Ensino fundamental de 9 anos. A tabela abaixo mostra o percentual da população 

de 6 a 14 anos que frequentava o Ensino Fundamental no período de 2016-2018. 

População de 6 a 14 anos na escola – 2016-2018. 

Taxa de atendimento da População de 6 a 14 anos 

Grupos de idade 2016 2017 2018 2019* 

6 a 14 anos 99,4% 99,1% 99.4%  
Fonte: Pnad-c/IBGE 
*dados não divulgados – Pnad-c em agosto de 2020. 

 
No que diz respeito ao acesso da população de 6 a 14 anos de idade, podemos perceber o 

progresso no que concerne ao atendimento. O desafio é garantir a permanência e a aprendizagem 

dos estudantes. Nesse sentido, além do acompanhamento sistemático da frequência escolar, a 

Seduc, através do Departamento de Educação-DED, vem desenvolvendo ações estratégicas que 

visam garantir a aprendizagem dos estudantes nesse nível de ensino, isso porque, mesmo diante da 

universalização, temos ainda baixos índices de aprendizagem, como mostram as avaliações externas 

do SAEB, e o alto índice de distorção idade série, o que interfere na permanência e no sucesso dos 

estudantes em sua trajetória escolar. 

O desafio para essa etapa de ensino, se traduz na garantia da permanência, da 

aprendizagem e da conclusão dos estudos na idade recomendada (16 anos). Nesse sentido, 

a meta de melhoria proposta para o quadriênio de 2020-2023 é ampliar a taxa de conclusão 

do Ensino Fundamental, na idade recomendada, para 80%. A tabela abaixo, mostra o 

tamanho desse desafio, tendo em vista que, entre os anos de 2017 e 2018, Sergipe 

apresentou uma queda de 1.5 p.p. nesse indicador.  

 

População de 16 anos, com pelo menos o Ensino Fundamental concluído 2015 – 2018 

Unidade Federativa 2015 2016 2017 2018 

Sergipe 55,8% 58% 55% 53,5% 
Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento do PNE 2014-2024, com base no IBGE/Pnad-c Educação  

 

Nesse sentido, destacamos alguns programas e projetos que apoiam o processo de ensino 

aprendizagem, a permanência na escola e a conclusão dos estudos: 

 

 Mais Alfabetização (PMAlfa), 

A Seduc, por meio do Serviço de Ensino Fundamental (SEF/DED), deu continuidade, em 

2019, ao Mais Alfabetização (PMAlfa). Um programa do Governo Federal que faz parte da política de 

alfabetização e consiste no repasse de recursos direto para as escolas, para que possam contratar 

um assistente de alfabetização que dê suporte aos professores regentes do 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental. Além disso, as escolas também recebem recursos para reproduzir avaliações de 

diagnóstico, de percurso e somativa, para verificar os avanços das crianças no processo de 

alfabetização. Em 2019, as ações tiveram início a partir do repasse do recurso financeiro, feito pelo 

FNDE para as escolas, a partir daí os assistentes passaram a atuar em sala de aula junto às turmas 

Fonte: ASCOM/SEDUC  
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de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental de 82 escolas estaduais e 623 municipais. Uma das funções 

dos assistentes, é auxiliar o professor regente no processo de alfabetização dos alunos, apoiando e 

fortalecendo o planejamento dos docentes, com foco na leitura, escrita e cálculo matemático. 

 

 Aula Digital 

Projeto operacionalizado pela Fundação Telefônica Vivo, através do Instituto Paramitas, que 

tem como objetivo auxiliar no processo de alfabetização dos alunos. O projeto é desenvolvido em 

regime de colaboração com os municípios, e atende atualmente a 588 unidades de ensino da rede 

pública, com mais de oito mil crianças utilizando a maleta digital. Desse total, 138 escolas são da 

rede estadual. A prioridade é atender os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, mas também 

apoia as turmas do 3º ao 5º ano. O projeto tem fomentado nos professores a prática de utilizar, de 

forma correta, a Maleta Digital (material de apoio, recebido por cada escola, é composto por:  1 (um) 

notebook, 1 (um) mini projetor, 1 (uma) tela de projeção, 1(um) roteador e 34 (trinta e quatro) tablets), 

como também vem possibilitando aos alunos o acesso ao mundo digital, de forma dirigida e assistida.  

 

 Programa Novo Mais Educação – PNME: 

O Programa Novo Mais Educação, é um programa do Governo Federal que visa a ampliação 

da oferta educativa, nas escolas públicas no Ensino Fundamental, com atividades que ampliam o 

turno e a participação do estudante. O foco é a melhoria da aprendizagem da escrita, leitura e da 

matemática dos alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, além do desenvolvimento de oficinas 

de livre escolha, nos campos da arte, dança e música.  

Em Sergipe, entre os anos de 2016-2017, foram beneficiadas, em média, 138 escolas e 10 

mil estudantes. Em 2018, 108 escolas estaduais e 60 municípios aderiram ao programa, de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo MEC: ter baixo resultado no IDEB e possuir estudantes, em sua 

maioria, beneficiários do Programa Bolsa Família.  Ainda em 2018, a SEDUC, em parceria com a 

Editora Sertões, ofereceu uma formação para mediadores com o objetivo de contribuir para o 

alinhamento das ações do componente curricular Matemática, objetivando a melhoria da 

aprendizagem dos alunos envolvidos no PNME. Em 2019, 62 escolas estaduais participaram do 

Programa, que possibilita, entre outras coisas, a redução dos índices de violência na escola, dos 

índices de evasão e de abandono escolar. 

 

 Programa Aprova Brasil  

O Programa Aprova Brasil, da Editora Moderna, foi implantado pela Seduc, como um dos 

suportes para o alcance do sucesso do aluno nas avaliações externas. Em 2019, foram atendidos 

69.419 alunos, do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 2.709 turmas, com atuação 

de 4.323 professores. 

Este Programa, além de oferecer o material pedagógico complementar, que visa o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas aos componentes curriculares de Língua Portuguesa 

e Matemática, disponibilizados para os alunos em formato de Cadernos, e para os professores em 

formato de Guias (com propositura de estudos, sugestões, destaques de habilidades, comentários 

pedagógicos por itens propostos), também propõe a realização de uma avaliação processual. Essa 

avaliação, se deu através da aplicação de simulados, em um total de quatro, ao término de bloco de 

atividades (lições). Os resultados desses Simulados foram inseridos, pelas equipes das unidades 

escolares, na Plataforma Digital Aprova Brasil e subsidiaram as quatro formações ofertadas, por 

Diretoria Regional, aos coordenadores pedagógicos e professores das unidades de ensino. Os 

resultados, também atuaram como devolutivas pedagógicas e proposição de atuação sobre 

descritores ainda não desenvolvidos, com estratégias diferenciadas.  
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Meta: Atender 100% da população de 15 a 17 anos, e elevar para 80%, a taxa líquida de 

matrícula, no Ensino Médio até 2022. 

 
Em Sergipe, segundo dados da PNAD-c, em 2016 e 2017 a população total de 15 a 17 anos 

era de, respectivamente, 125 mil pessoas e 128 mil pessoas. A taxa de escolarização das pessoas 
de 15 a 17 anos, em 2017, foi 88.6% (113 mil estudantes), em 2016 o índice foi de 86.3% (108 mil 
estudantes). Em 2018, essa população foi de 117 mil pessoas, e o indicador cresceu, em média, 0.5 
décimos, apresentando uma taxa de escolarização de 89.1% (104 mil estudantes), conforme tabela 
abaixo. 

 

Nesse contexto, podemos concluir que Sergipe não conseguiu alcançar a meta de 100% de acesso 

da população de 15 a 17 anos, prevista para 2016, no PEE-2015-2025, e no PPA 2016-2019. Vale 

ressaltar, que a taxa (89.1), foi superior a do Brasil (88.2%), e a da região Nordeste (86.9%). Contudo, 

considerando os dados da Pnad-c, em 2018, temos em média, 13 mil jovens de 15 a 17 anos, fora 

da escola.  

Considerando o 2º indicador, o governo do Estado, estabeleceu em seu Planejamento 

Estratégico e no PPA-2020-2023, meta de melhoria alinhada ao PEE 2015-2025: elevar para 

80%, a taxa líquida de matrícula, no Ensino Médio até 2023. Em 2017 o estado tinha, 52.8% dos 

estudantes de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio. Já em 2018, esse índice caiu 

2.0 p.p, apresentando uma taxa de 50.8. Temos então um grande desafio para o próximo 

quadriênio: garantir que 80% dos adolescentes, dessa faixa etária, estejam matriculados no 

Ensino Médio. A tabela abaixo retrata dados, do Brasil, do Nordeste e de Sergipe. 
 

 

 

Para melhorar esses 

indicadores, a SEDUC propõe 

para o quadriênio 2020-2023, 

universalizar o atendimento a 

essa população e implementar 

um novo modelo de Ensino 

Médio, que visa estimular o 

desenvolvimento integral do 

aluno, incentivando-o ao 

protagonismo, à autonomia e 

à responsabilidade pelas suas 

escolhas e seu futuro. 

 
 

População e taxa de escolarização (acesso) dos Jovens de 15 a 17 anos, em Sergipe, entre 2016-2018. 

Indicador Categoria 2016 2017 2018 

População (mil pessoas) 15 a 17 anos 125 128 117 

Taxa de escolarização (%) 15 a 17 anos 86,3 88,6 89,1 
Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018 

TAXA AJUSTADA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR LÍQUIDA, DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS DE IDADE, NO 
ENSINO MÉDIO 2016-2018 

Indicador 
Abertura 
Territorial 

2016 2017 2018 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%) Brasil 68,2 68,5 69,3 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%) Nordeste 59,2 60,7 61,3 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida (%) Sergipe 51,0 52,8 50,8 
Fonte: IBGE/Pnad-c Educação 2016-2018 
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Meta: Atender a 100% da população de 4 a 17 anos, com deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, na perspectiva da educação 
inclusiva, em parceria com os municípios e de forma intersetorial, até 2022. 

O atendimento à população de 4 a 17 anos, com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, está previsto no indicador 4B, da 

meta 4 do PEE, que prevê a universalização do acesso até 2016. Em 2018 o estado 

apresentou um índice de 95.7% nesse indicador. Podemos observar então, uma queda de 

1.4 p.p. em relação ao ano de 2017, como mostra a tabela abaixo. 

 
Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou 
superdotação em classes comuns da educação básica. 

 

Nesse sentido, o governo do Estado, por intermédio da Secretaria do Estado da Educação, 

do Esporte e da Cultura - SEDUC, tem reafirmado o seu compromisso com a educação especial, com 

vistas à garantia da universalização do atendimento, bem como, do desenvolvimento de uma 

educação inclusiva de qualidade para todos os estudantes que dela necessitam. Para tanto, além da 

oferta do ensino regular, no que se refere à aprendizagem e ao acompanhamento à pessoa com 

deficiência, a SEDUC oferta o Atendimento Educacional Especializado e, em algumas escolas da 

rede, disponibiliza Salas de Recursos Multifuncionais. Esses espaços são exclusivos para o público 

em questão, estruturados com materiais pedagógicos de acessibilidade para a realização do 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, complementar ou suplementar à escolarização. A 

intenção é atender os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados nas classes comuns do ensino regular. Atualmente estão em 

funcionamento 118 salas de recursos multifuncionais, distribuídas nas 10 Diretorias de Educação, 

conforme gráfico abaixo:  

Fonte: Seduc/DED/DIEESP 

Alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência 2015 2016 2017 2018 

Atendimento em classes comuns da educação básica 95,6% 96,7% 97,1% 95,7% 

DEA DRE 1 DRE 2 DRE 3 DRE 4 DRE 5 DRE 6 DRE 7 DRE 8 DRE 9

32

10

13 14

6 5

9

5

18

6

Quantidade de Salas de Recursos Multifuncionais , por Diretoria 
Regional - 2019
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Para garantir a qualidade do ensino, a SEDUC, através da Divisão de Educação Especial-

DIEESP/DED, oferta cursos de formação continuada, em Atendimento Educacional Especializado-

AEE aos professores, bem como aos profissionais de Apoio Escolar I e II, tradutores e Intérpretes de 

Libras e professores bilíngue, que ingressam na Rede através de Processo Seletivo Simplificado-

PSS. A tabela abaixo mostra os cursos ofertados e a quantidade de profissionais capacitados no 

período de 2018 a 2019. 

ANO 
CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, OFERTADOS PELA SEDUC, 

NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 2018-2019 
PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS 

TOTAL DE 
PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS 

2018 

Programa Estadual de Formação Continuada da Educação Especial Apoio 
Escolar I 

58 

526 

Programa Estadual de Formação Continuada da Educação Especial Apoio 
II  

39 

III Capacitação em Atendimento Educacional Especializado 134 

Libras  208 

Instrutores 18 

Intérpretes 25 

Foco em Libras, 2ª etapa 18 

Foco em Libras, 3ª etapa 18 

Curso de Introdução ao Braille – 08 profissionais capacitados 8 

2019 

Roda de Conversa alusiva ao dia do autismo  50 

319 

Roda de Conversa alusiva ao dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais 120 

Roda de Conversa alusiva ao dia da Surdo ,cegueira 60 

Roda de Conversa alusiva ao Dia Internacional do Tradutor e Intérprete de 
Libras  

89 

Roda de Conversa alusiva ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
e dia Nacional do deficiente Visual - realizada no dia 13 de dezembro de 
2019. 

  

Fonte: SEDUC/DED/DIEESP 

Ressaltamos ainda, o crescimento da Matricula de Educação Especial entre os anos de 2018 

e 2019, como mostra a tabela abaixo.  

ANO DO 
CENSO 

Matrícula Inicial Educação Especial 

TOTAL 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes 

Especiais e Incluídos) 
EJA * 

Ensino Fundamental 
Médio** 

EJA Presencial 

Anos Iniciais Anos Finais 
Fundamental Médio 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

2018 1.137 17 752 13 396 54 235 72 2.851 

2019 1.205 8 906 10 427 83 242 77 2.958 
Fonte: Censo Escolar – Inep/MEC 

 

O Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, também 

apresentou crescimento, conforme 

gráfico abaixo. Vale ressaltar que o AEE 

não deve ser caracterizado como 

reforço escolar, tendo em vista que seu 

objetivo é complementar ou 

suplementar a formação do aluno, por 

meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias 

que possibilitem a sua aprendizagem e 

eliminem as barreiras para a sua plena 

participação na sociedade. 
Fonte: Seduc/DED/Dieesp 

AEE AEE AEE

2017 2018 2019

1181
1.334

1455

Matrícula nas turmas de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, na Rede 

Estadual - 2017-2019
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META: Alcançar, até 2019, 5.0 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

– Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e até 2021, 6.0 pontos, com ênfase na melhoria do 

fluxo escolar e na aprendizagem de todos os estudantes. 

 

Considerando os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB da rede estadual, ano-base 2015-2017, verifica-se uma melhoria desse indicador nos 

Anos Iniciais, o que se percebe pelo acréscimo, em 2015, de 0.2 décimos (4.3) em 

comparação a 2013 (4.1). Em 2017, a rede estadual alcançou a meta projetada e apresentou 

um crescimento de 0.4 décimos (4.7) em comparação a 2015 (4.3), conforme dados da 

tabela abaixo.  

 

Região/ 
Unidade 

da 
Federação 

Rede 

Tx de 
aprovação 

2015 

Tx de 
aprovação 

2017 

Nota Prova Brasil/SAEB –2015 
Nota Prova Brasil/SAEB - 

2017 

ID
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2
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Sergipe Total (4) 0,87 0,88 204,43 191,89 5,36 208,79 199,17 5,57 4,6 4,9 4,4 4,7 5,0 5,3 

Sergipe Pública (4) 0,83 0,85 195,20 180,13 4,97 195,79 185,89 5,08 4,1 4,3 4,2 4,5 4,8 5,1 

Sergipe Privada 0,98 0,99 228,78 222,93 6,39 240,55 231,61 6,77 6,2 6,7 6,5 6,7 6,9 7,1 

Sergipe Estadual 0,85 0,89 198,13 184,62 5,11 202,87 193,36 5,36 4,3 4,7 4,4 4,7 5,0 5,3 

Fonte: INEP/SEDUC/DED/NEPAC. 

 

Os dados do IDEB/2017, evidenciam que os estudantes melhoraram sua proficiência leitora 

(Língua Portuguesa) assim como de resolução de problemas (Matemática), na série histórica de 

aplicação dessa avaliação externa. Dessa forma, em 2017 a média de proficiência alcançada na área 

de Língua Portuguesa, foi de 193,36, enquanto o resultado em 2015, demonstrava 184,62. Para 

Matemática, o avanço foi observado na média 202,87 em 2017, enquanto em 2015 foi de 198,13.  

No tocante ao Fluxo Escolar, Sergipe vem em constante crescimento nos Anos Iniciais, saindo 

de 85% em 2015, para 89% de taxa de aprovação em 2017. 

Para a edição do IDEB ano-base 2019, cujo resultado será divulgado em agosto de 

2020, a meta de melhoria é alcançar 5.0 pontos nos Anos Iniciais. 

 

META: Alcançar, até 2019, 4.6 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

– Anos Finais do Ensino Fundamental, e até 2021, 5.5 pontos, com ênfase na melhoria do fluxo 

escolar e na aprendizagem de todos os estudantes. 

 

O IDEB da rede estadual, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, que considera os 

resultados dos estudantes ao final do 9º ano, em 2015, teve um resultado de 2.9 no 

indicador, não atingindo a meta projetada de 4.1. Em 2017, observa-se um avanço de 0.6 

décimos em relação aos resultados de 2015, entretanto, a rede não alcançou a meta 

projetada para o período, que foi de 4.4 e, nesse sentido, alcançou um índice de 3.5, 

conforme tabela abaixo. 

Fonte: INEP/Seduc/DED/NEPAC. 

Região/ 
Unidade 

da 
Federação 

Rede 

Tx de 
aprovação 
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aprovação 
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Sergipe Total (4) 0,71 0,76 250,52 246,02 4,94 253,57 254,19 5,13 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 5,1 

Sergipe Pública (4) 0,66 0,71 241,27 237,11 4,64 241,73 243,68 4,76 3,1 3,4 4,0 4,2 4,5 4,8 

Sergipe Privada 0,93 0,94 277,92 272,42 5,84 285,37 282,42 6,13 5,4 5,8 6,7 6,9 7,1 7,3 

Sergipe Estadual 0,63 0,72 241,92 238,14 4,67 243,55 245,20 4,81 2,9 3,5 4,1 4,4 4,6 4,9 
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No tocante à aprendizagem, para Língua Portuguesa, a média de proficiência alcançada em 

2017 foi de 245,20, enquanto o resultado em 2015 demonstrava 238,14. Para Matemática, o avanço 

foi observado na média 243,55 em 2017, enquanto em 2015 a média alcançada foi de 241,92.  

No que concerne ao Fluxo Escolar, nos Anos Finais há um salto significativo, considerando 

que os percentuais de aprovação, entre 2015 e 2017, saltam de 63% para 72%. 

META: Alcançar, até 2019, 4.4 pontos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

– Ensino Médio, e até 2021, 5.2 pontos, com ênfase na melhoria do fluxo escolar e na 

aprendizagem de todos os estudantes. 

 

Em 2017, o IDEB do Ensino Médio da rede estadual cresceu 0.5 décimos, em 

relação a 2015 (2.6) e, embora tenhamos alcançado um resultado de 3.1, ainda assim a 

rede não atingiu a meta projetada para o período, de 4.2 pontos. Considerando a nota de 

proficiência em Língua Portuguesa, em 2015 o estado obteve 245,24 pontos. Já em 2017, cresceu 

8,58 pontos, apresentando pontuação de 253,82. Entretanto, mesmo crescendo a rede não saiu do 

nível_2 de proficiência, considerado elementar, isso é, aprendizado Insuficiente para a 3ª série do 

Ensino Médio. 

 

Os dados do SAEB, apresentados na tabela abaixo, são os referentes a 2017, último resultado 

oficial, apresentado em 2018: 

Região/ 
Unidade 

da 
Federação 

Rede 

Tx de 
Aprovação 
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Aprovação 
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Sergipe Total (4) 0,75 0,82 258,98 258,42 4,20 269,93 266,41 4,47 3,2 3,7 4,2 4,6 4,9 5,1 

Sergipe Privada 0,92 0,94 293,86 302,21 5,34 319,14 310,44 5,82 4,9 5,5 6,3 6,6 6,8 7,0 

Sergipe Estadual 0,68 0,75 248,39 245,24 3,85 255,92 253,82 4,08 2,6 3,1 3,7 4,2 4,4 4,7 

Fonte: INEP/Seduc/DED/NEPAC. 
OBS.: Até 2015 os dados do EM referem-se a uma amostra, não há participação censitária. 

 

Tendo em vista a edição de 2019, do Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB, a 

SEDUC, através de uma ação intersetorial, envolvendo o Serviço de Ensino Médio – SEMED, realizou 

oficinas de mobilização e orientação nos 75 municípios. O objetivo foi sensibilizar alunos, professores 

e pais da importância deste processo, já que o SAEB gera resultados de indicadores importantes 

para a formulação e execução de políticas públicas na área da educação. 

Com o objetivo de identificar o nível de proficiência em leitura e matemática em que se 

encontram os alunos das 3ª séries do Ensino Médio, foi realizada uma avaliação diagnóstica, através 

da aplicação de simulados. Participaram dessa avaliação, 17 mil alunos dos 75 municípios 

sergipanos. Os relatórios individuais dos alunos, com os resultados destas avaliações, foram 

socializados para as 10 Diretorias de Educação através do Sistema SIGA/SIAE, com informações 

por turma e por escolas, para contribuir com o planejamento das ações pedagógicas das unidades 

de ensino. 
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META: Ampliar, para 100% a taxa de participação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, 

no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, até 2022. 

 

A meta consiste em ampliar, a taxa de participação dos estudantes da 3ª série do Ensino 

Médio, no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e em garantir que todos os alunos egressos 

matriculados no Programa Pré-universitário, também se inscrevam no exame. Nesse sentido, de 

acordo com os dados inseridos no SIAE (Sistema Integrado Administrativo Educacional) a taxa de 

participação no ENEM dos estudantes da Rede (concluintes), e dos egressos matriculados no 

PREUNI, em 2019, foi de 52,4 %. Se considerarmos o número de egressos, que participaram do 

PREUNI, e se inscreveram no ENEM, o resultado foi de 89,2%, conforme tabela abaixo: 

 

Estudantes 3ª série EM/alunos Egressos 
Nº de Alunos nº de alunos 

inscritos ENEM 
% de 

Inscritos 

Estudantes da Rede Estadual (3º ano do Ensino Médio) 16.673 7.355 44,1% 

Alunos egressos que participam do PREUNI 3.737 3.334 89,2% 

TOTAL 20.410 10.689 52,4% 

 

No quadriênio de 2016-2019, esse dado oscilou bastante. Em 2016, alcançamos 59% da 

matrícula da 3ª série do Ensino Médio, considerando o número de estudantes da Rede e do PREUNI, 

inscritos no ENEM. Em 2017, atingimos a meta proposta para o período, alcançando o índice de 70%. 

Em 2018 a meta proposta era de ampliar para 80% a participação dos alunos no ENEM, atingimos a 

média de 62%. 

A ideia é concretizar a estratégia 3.7, da meta 3, do Plano Estadual de Educação – PEE 

2015-2025: promover e assegurar as condições materiais e pedagógicas para que todos os 

estudantes da rede pública estadual participem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Sob 

essa ótica, a SEDUC, através do seu Departamento de Apoio ao Sistema Educacional-DASE, do 

Departamento de Educação-DED e da Coordenação do Núcleo Gestor do Ensino Médio em Tempo 

Integral-NGETI, desenvolveu durante o ano letivo de 2019, ações voltadas para o desenvolvimento 

de atividades preparatórias para o ENEM (palestras, revisões regionais, aulas interdisciplinares, 

simulados), atendendo não só os estudantes concluintes do Ensino Médio, mas também os egressos 

da rede estadual de ensino. Dessas atividades destacamos: 

 

 Estabelecimento de parceria com a ASCOM, o NGETI e o DED para atender o calendário 

divulgado pelo INEP e garantir a isenção e inscrição dos estudantes no ENEM.  

  Mobilização dos estudantes, com foco no período de isenção e inscrição para o ENEM,  

 Realização de palestras com estudantes, abordando a temática ENEM: Oportunidades e 

Possibilidades; 

 Preparação dos estudantes para o ENEM, nas aulas regulares do Pré-Universitário realizadas 

diariamente nos polos; 

 Revisões Regionais, Revisões dos Cadernos Didáticos, Aulas de Atualidades e de Matemática 

Básica e Oficinas de Redação; 

 Realização de 07 revisões regionais nos municípios sede das Diretorias Regionais de Educação, 

com um público médio de 6.100 estudantes, conforme tabela abaixo. 
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REVISÕES REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Fonte: Seduc/DASE 

 

Em parceria com Instituições de Ensino Superior da rede privada que disponibilizaram o 

espaço físico, foram realizadas 4 (quatro) revisões de caderno e 3 (três) aulas de Atualidades e 

Matemática básica em Aracaju com um atendimento médio a 3.540 estudantes. 

O programa Pré-Universitário, realiza ao longo do ano, simulados presenciais e online, com o 

objetivo de solidificar o conteúdo aprendido e deixar o estudante preparado para a realização do 

ENEM,. Em 2019 foram realizados 03 (três) simulados, sendo 01 (um) presencial e 02 (dois) online. 

Para a realização do simulado presencial os professores articuladores do Programa elaboraram 

questões inéditas e, a coordenação seguiu todas as regras estabelecidas no Exame oficial. O 

Simulado foi realizado em todos os municípios do Estado para os estudantes da Rede Pública, 

concluintes e egressos, totalizando 10.295 inscritos, conforme gráfico. 

Considerando os simulados online, o primeiro contou com a participação de 4.046 (quatro mil 

e quarenta e seis) estudantes. Já o segundo, atendeu 1.744 (um mil, setecentos e quarenta e quatro) 

estudantes. 

 

 

Fonte:Seduc/ DASE/PRE-UNI 

 

Para a atividade de culminância foi planejada a Revisão Final que aconteceu na Arena 

Batistão, e atendeu um público de 8 (oito) mil estudantes da Rede Pública Estadual, concluintes e 

egressos. 

DIRETORIA REGIONAL MUNICÍPIO PÚBLICO 

DRE 07 e DRE 09 Nossa Senhora da Glória 700 estudantes 

DRE 08 Nossa Senhora do Socorro 800 estudantes 

DRE 01 Estância 1.000 estudantes 

DRE 03 Itabaiana 900 estudantes 

DRE 06 Aquidabã 900 estudantes 

DRE 04 e DRE 05 Nossa Senhora das Dores 600 estudantes 

DRE 02 Lagarto 1.200 estudantes 

TOTAL 6.100 estudantes 

2016 2017 2018 2019

7.860 8.143

10.029
10.295

Evolução do número de participantes no Simula Enem - 2016-2019



31 

PARTICIPAÇÃO NO ENEM – PREUNI E REDE 

 

Nesse sentido, vale ressaltar que para os estudantes concluintes do Ensino Médio, o curso 

PRÉ-UNI, é uma importante ação do Governo do Estado, que vem ao longo dos anos possibilitando 

o ingresso no Ensino Superior, não só dos estudantes da rede como também dos egressos.  

Considerando a edição do Enem, ano base 2018, com ingresso no Ensino Superior, em 2019, só na 

1º chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o PREUNI totalizou 642 alunos chamados.  

Ao somar esse quantitativo com os 298 estudantes que fizeram o PREUNI e também o 3º ano 

do Ensino Médio, o resultado é de 940 estudantes aprovados no Enem, que ingressaram no Ensino 

Superior na 1º chamada do Sisu em 2019. O gráfico mostra o número de aprovados no ENEM de 

2015-2018. 
 

Fonte: Seduc/DASE/DED 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

2.364

3.489

4.476

3.304

Estudantes do Programa Pré-Universitário e do Ensino Médio da 
Rede Pública Estadual, aprovados no ENEM
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2017 2018 2019

2.838

7.403

10.013

MATRÍCULA INICIAL EMTI
2017-2019

META: Ampliar, a matrícula da Educação em Tempo Integral, na Rede Estadual de Ensino, de 

modo a atender 20% dos estudantes do Ensino Médio, até 2022. 

 

Com o objetivo de garantir o acesso, a permanência e o sucesso do jovem na escola, 

desenvolvendo uma educação integral de qualidade, humanizada e fundamentada nas necessidades 

e demandas da população sergipana, o Ensino Médio em Tempo Integral vem nos últimos 3 anos, 

assegurando que os jovens construam o seu Projeto de Vida e desenvolvam as suas competências 

e habilidades.  

Nesse sentido, a meta proposta, para o próximo quadriênio é, ampliar, a matrícula da 

Educação em Tempo Integral, de modo a atender 20% dos estudantes do Ensino Médio. Em 

2019, a matrícula inicial foi de 10.013 estudantes no EMTI, um aumento de 252% em relação a 2017, 

primeiro ano de implantação do Programa, quando a matrícula foi de 7.403 estudantes. Neste ano 

foram ofertadas 12.076 vagas de matrícula nas Escolas de EMTI, 28% a mais que a quantidade de 

vagas de EMTI ofertadas no ano de 2018. Os gráficos abaixo retratam esses números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Seduc/NGETI - 2019 
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Hoje, a matrícula consolidada é de 9.093 estudantes, encerrando o ano de 2019, com o índice 

de 15,1% das matrículas do Ensino Médio da Rede, distribuídas em 41 unidades de EMTI, o que 

representa 24% das escolas estaduais de Ensino Médio. Resultado que contribui, exponencialmente, 

para atingir a Meta 6 do PEE-2015-2025.  O gráfico abaixo mostra esse crescimento. 

 

 
Fonte: Seduc/NGETI – 2019 

 

 

Para alcançar esse resultado, a SEDUC, através do Núcleo Gestor de Ensino Médio em 

Tempo Integral – NGETI, definiu Estratégias e ações prioritárias, dentre as quais destacamos:   

 

 Realizar o reordenamento das escolas que oferecem o Ensino Médio, objetivando a ampliação 

da oferta desse nível de ensino, observando a demanda de matrícula especialmente nas 

populações do campo. Aqui uma ação importante foi a realização do Censo de estudantes que 

utilizam o transporte escolar para identificar e entender a abrangência da demanda de estudantes 

de cada escola, constatou-se que dos 4.199 estudantes do Médio Integral atendidos pelo 

serviço de transporte escolar, 1.176, ou seja, 28% dessa demanda de alunos, podem ser 

encaminhados para escolas próximas das suas residências. 

 Realizar chamamento público de jovens com idade entre 15 a 17 anos para inserção e/ou 

reinserção no processo educacional nas zonas urbana e rural. Nesse contexto, foi firmado um 

acordo de cooperação técnica n° 02/2017, com organizações da sociedade civil, visando 

melhoria da oferta e da qualidade da educação do ensino público de nível médio em Sergipe. 

Além disso, ressaltamos a articulação com os Institutos Natura e Sonho Grande, ASCOM e 

CODIN voltada à elaboração e execução de campanha de matrícula no segundo semestre de 

2019 e promoção de matrículas em 2020, além de apoio técnico, administrativo e pedagógico 

para a elaboração de Planos de Ação para realização de matrícula 2020 nas 41 escolas EMTI.  

 Assegurar que as escolas promovam ações de monitoramento da frequência dos estudantes e 

de reinserção na escola dos jovens de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos.  A 

concretização dessa estratégia se deu através da ação de monitoramento sistemático quinzenal 

das matrículas de todas as escolas de EMTI, e do suporte ao monitoramento diário de faltas dos  

estudantes e orientação às escolas, através da elaboração e divulgação de material de 

referência, “Manual de Indicadores”.  

2017 2018 2019

5,14%

11,21%

15,11%

% DE MATRÍCULAS DO EMTI EM RELAÇÃO ÀS 
MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO 

Matrículas
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 Assegurar o suporte técnico, administrativo e pedagógico para ampliação da oferta de matrícula 

em tempo integral. Nessa estratégia, destacamos as 31 Formações Continuadas ocorridas em 

2019, cujo objetivo foi fomentar a correta aplicação do modelo proposto pelo programa a 

professores, equipes gestoras e técnicos das regionais.  Destacamos ainda, Ciclo de 

Acompanhamento Formativo de 8h, desenvolvidos em cada uma das 41 escolas, totalizando 

984h de acompanhamento pedagógico e de gestão in loco, no ano de 2019, além das 03 

formações voltadas aos jovens protagonistas. 

Fonte:Seduc/NGETI 

 

 

2017 2018 2019

17

22

31

Formações Continuadas 
EMTI 2019
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REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ANALFABETISMO 

 

Mesmo com o Programa Brasil Alfabetizado em atividade há 12 (doze) anos, o último 

levantamento publicado em 2019 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD/IBGE, 

apresenta o Brasil com uma taxa de 6,8% da população analfabeta, ou seja, 11 milhões de brasileiros, 

ainda permanecem na margem de cidadãos que não tiveram direito à uma escolarização.  A região 

Nordeste se destaca com a maior taxa de analfabetismo, 13.9. Em Sergipe, de acordo com a Pnad-

c em 2018, o indicador de analfabetismo da população acima de 15 anos ou mais, apresentou um 

índice de 13.9%, comprovando uma queda entre os anos de 2016 a 2018, conforme tabela abaixo:  

Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais -  2016 a 2018 

 

Não se pode negar, a existência do elevado índice de analfabetismo no Estado, e a forma encontrada 

para a redução do analfabetismo no período de 2007 a 2018, foi a adesão ao Programa do Governo 

Federal, Brasil Alfabetizado, desenvolvido em parceria com a UNESCO. Durante os 12 anos de 

efetiva atividade, podemos dizer que o Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e idosos, 

coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, alfabetizou em média 

242.823 pessoas distribuídas nos setenta e cinco municípios do estado de Sergipe. Em 2019 o 

Programa Sergipe Alfabetiza Mais –AMA, (denominado, a nível nacional como BRALF), apresentou 

descontinuidade no desenvolvimento de suas ações, quais sejam: ações de fortalecimento 

pedagógico e ações de repasse financeiro. 

Nesse sentido, tendo em vista a implementação de uma Política Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos, a SEDUC, através do Departamento de Educação-DED/SEJA, está construindo o 

Programa Estadual de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. A implantação desta estratégia, 

em parceria com os municípios, permitirá a oferta de Alfabetização a 100% da população com idade 

acima de 15 anos, Jovens e Adultos que não concluíram seus estudos na idade certa, e contribuir 

para reduzir o número de analfabetos no Estado. 

Taxa de Analfabetismo de Jovens de 15 Anos ou Mais - 2016-2018  (%) 

  2016 2017 2018 

Brasil 7,2 6,9 6,8 

Nordeste 14,8 14,5 13,9 

Sergipe 14.7 14.5 13.9 

Fonte: IBGE-Pnad-c 2016-2018 

Fonte: Acervo do Programa Sergipe Alfabetiza Mais – AMA. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

 

IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TÉCNICA, DEMOCRATIZANDO O ATENDIMENTO E 

POSSIBILITANDO QUE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVAM 

HABILIDADES RELEVANTES NAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIAS, BEM COMO, DESENVOLVER COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS E PROFISSIONAIS, PARA EMPREGO, TRABALHO E 

EMPREENDEDORISMO. 
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A Meta 11 do Plano Estadual de Educação – PEE 2015-2025, prevê triplicar as 

matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 

oferta, e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Nesse Sentido, a SEDUC 

propõe a expansão da EPT, considerando a reforma do Ensino Médio, com a oferta do 

Itinerário formativo profissional, com a potencialização da oferta de cursos já ofertados pela 

rede, e o atendimento às novas demandas, articuladas com o setor produtivo. O objetivo é 

atingir a meta proposta até o final da vigência do PEE, ou seja, em 2025. 

No Planejamento Plurianual-PPA 2016-2019, o objetivo é ampliar a oferta de 

Formação Profissional e Tecnológica, nas formas subsequente, concomitante e integrada ao 

Ensino Médio, bem como, o atendimento ao jovem e adulto egresso desse nível de ensino, 

com a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada, considerando as especificidades 

espaciais do Estado de Sergipe e as necessidades das populações nos diferentes territórios. 

Nesse sentido, foram definidas  as seguintes metas estratégicas:  

Meta: Ampliar, com o apoio da União, a oferta de Educação Profissional Técnica 

integrada ao Ensino Médio, na rede pública estadual de ensino, alcançando 1033 alunos do 

Ensino Médio, até 2018. Em continuidade à oferta de vagas em Cursos Técnicos, na forma 

integrada ao Ensino Médio, proposta no Plano Estratégico 2019-2022, a SEDUC ofertou em 

2019, 907 matrículas com a implantação de 09 (nove) cursos em 8(oito) Unidades de Ensino. 

A tabela abaixo mostra a evolução dessa oferta nos últimos 4 anos.  

 

Cursos Técnicos na forma Integrada ao Ensino Médio período 2016-2019 

Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  Matricula/Ano 

2016 2017 2018 2019 

Aracaju CE Atheneu Sergipense Técnico em Informática/EJA 20 12 0 0 

Boquim CE Cleonice Soares da 
Fonseca 

Técnico em Administração 0 40 27 25 

Técnico em Manutenção e suporte a 
Informática 

0 0 34 26 

Carmopolis CEEP Gov. Marcelo Déda Técnico em Segurança do Trabalho 0 34 60 84 

Curso Técnico em Petróleo e Gás 0 34 59 84 

N.Sª. das 
Dores 

CEEP Berila Alves Curso Técnico em Agroindústria 0 0 123 197 

Neópolis CEEP Agonalto Pacheco 
da Silva 

Técnico em Segurança do Trabalho 0 35 63 85 

Técnico em Alimentos 0 0 35 65 

Japoatã Escola F. A. de 
Ladeirinhas 

Técnico em Agropecuária 55 67 76 61 

Poço Redondo CEEP Dom José Brandão 
de Castro 

Técnico em Agropecuária 90 77 71 56 

Técnico em Agroindústria 8 0 22 27 

N. Sª. do 
Socorro 

CEEP Neuzice Barreto Técnico em Automação Industrial 0 0 0 142 

TOTAL 164 299 570 907 
Fonte: DED/SEPRO  

 

Meta: Ampliar para 372 (30% anualmente) a oferta de vagas nos Cursos Técnicos na forma 

Concomitante e para 1.014 na Formação Inicial e Continuada – FIC, por meio do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, até 2019. 

Entre os anos de 2017 e 2019 a SEDUC implantou Cursos Técnicos, na forma concomitante, 

com recursos do Tesouro Nacional.  Nesse período a matricula foi de 262 alunos, onde observamos 

um déficit de 110 alunos, considerando o Indicador 1 da meta proposta, conforme tabela abaixo. 
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Cursos Técnicos na forma Concomitante ao Ensino Médio ofertados no período 2017-2019 
Município Unidades de EPT Cursos Ofertados  Matricula/Ano 

2017 2018 2019 

Aracaju Conservatório de 
Música 

Técnico em Canto 0 103 16 

Técnico em Instrumento Musical 0 0 107 

N.S. do Socorro CEEP. Gov. Seixas 
Dória 

Técnico em Agente Comunitário de 
Saúde 

17 19 0 

TOTAL 17 122 123 
Fonte: DED/SEPRO  

 

No que concerne à Formação Inicial e Continuada – FIC, por meio do PRONATEC, vale 

ressaltar que a SEDUC não é ofertante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, é 

apenas demandante, ou seja, a matrícula referente a esse serviço fica a cargo das instituições 

ofertantes. Contudo, a SEDUC ofertou em suas Unidades de Educação Profissional os Cursos de 

Formação Inicial e Continuada – FIC, sem a vinculação com o programa PRONATEC e, nesse 

sentido, foram 2.536 alunos matriculados no quadriênio 2016-2019, dado que supera o indicador 2 

da meta. A tabela abaixo, mostra esse resultado por unidade de EPT. 

Matrícula em Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC nas Unidades Estaduais de 

Educação Profissional – 2016-2019. 

 Unidades de Educação Profissional 2016 2017 2018 2019 

CEEP Gov. Marcelo Déda - Carmopolis 100 260 112 43 
CEEP Agonalto Pacheco da Silva - Neópolis 73 181 65 228 
Conservatório de Música – Aracaju 0 0 0 60 
Colégio Estadual Murilo Braga 78 0 0 54 

CEEP Maria Fontes de Farias 179 261 179 161 

Colégio Estadual Joana de Freitas Barbosa 128 0 16 80 

C. Estadual Cleonice Soares da Fonseca 0 0 0 50 
Instituto de Educação Rui Barbosa - IERB 0 0 0 35 
CEEP Neuzice Barreto 0 0 0 165 
CEEP Berila Almeida Alves 0 0 0 50 
CEEP Governador Seixas Doria 0 0 0 78 

TOTAL 458 702 372 1004 
Fonte: DED/SEPRO  

 

Em 2017, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, assinou parceira 

com o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, para oferta de 180 vagas em cursos FIC nas 

unidades prisionais, em articulação com a Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe-SEJUC. A 

transferência de recursos para execução está disposta na Portaria nº 59, de 08.12.2017. O processo 

está tramitando no sentido de repactuação da oferta junto ao Ministério da Educação/SETEC, em 

concomitância ao processo licitatório para aquisição de materiais necessários para efetivação da 

oferta. A necessidade do processo de repactuação dar-se-á por motivos de não execução, no ano de 

2018, e previsão para execução em 2020. A tabela abaixo traz a proposta inicial de cursos por 

unidades prisionais. 
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Unidades Prisionais, Cursos e Municípios 

UNIDADES  CURSOS MUNICÍPIOS 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
Instalador Hidráulico Residencial 

Aracaju 
Barbeiro 

Conselho da Comunidade de Execução Penal 
Pedreiro de Alvenaria 

Aracaju 
Pedreiro de Revestimento em Argamassa 

Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho 
Neto 

Padeiro 

São Cristóvão Barbeiro 

Salgadeiro 

Presidio Regional Juiz Manoel Barbosa de 
Souza - PREMABAS 

Barbeiro Tobias Barreto 

Presidio Feminino 
Serigrafo 
Depilador 
Costureiro de Máquina Reta e Overloque 

N. S. do Socorro 

Presidio Regional Senador Leite Neto - 
PRESLEN 

Barbeiro 
Pedreiro de Revestimento em Argamassa 

N. S. da Glória 

Fonte: DED/SEPRO  

 
META: Ampliar para 1.654 (30% anualmente) a oferta de vagas nos Cursos Técnicos na 

forma subsequente, até 2018.  Em continuidade à oferta de vagas em Cursos Técnicos na 

forma subsequente, prevista no PES 2019-2022, a SEDUC realizou 2.414 matrículas no ano 

de 2019. 

Tabela 5 - Cursos Técnicos na forma Subsequente. 

Fonte: DED/SEPRO  
 

META: Ofertar formação continuada para gestores, professores e técnicos, em 100% das 
unidades escolares de Educação Profissional, até 2018. 
 

Em 2018, com a efetivação do Processo Seletivo para professores e profissionais de 

EPT, para 185 vagas, que visou atender às necessidades das Unidades de Ensino, a 

SEDUC, através do Serviço de Educação Profissional, iniciou o processo de Formação 

Itinerante desses profissionais, incluindo: educadores, gestores e pessoal administrativo, à 

medida que a unidade de ensino completa o quadro de Educadores. Em 2019 foram 

realizadas formações nos seguintes Centros: 

 Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Deda Chagas, com 

14 participantes; 

 Centro Estadual de Profissional Neuzice Barreto, com 10 participantes; 

 Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro – 35 

participantes; 

Unidade de Educação Profissional 2016 2017 2018 2019 

CEEP “José Figueiredo Barreto” - Aracaju 120 496 439 721 

Instituto de Educação Rui Barbosa 42 141 165 438 

Conservatório de Música - Aracaju 58 80 0 0 

CEEP “Maria Fontes de Faria” - Boquim 56 34 103 185 

CE Cleonice Soares da Fonseca  0 16 40 30 

CE Murilo Braga - Itabaiana 0 48 34 48 

CEEP Gov. Marcelo Déda Chagas 240 120 334 231 

CEEP “Agonalto Pacheco da Silva” – Neópolis 529 196 427 438 

CEEP Dom José Brandão de Castro – Poço Redondo 380 200 186 155 

CEEP Berila Alves Almeida – N.Sa., das Dores 0 0 0 64 

CEEP Governador Seixas Doria 0 0 0 104 

TOTAL 1425 1331 1728 2.414 
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EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2019-2022, E PERSPECTIVAS PARA 2020. 

ESTRATÉGIAS 
(PROJETOS/AÇÕES) 

INDICADORES METAS AGREGADAS 2019 STATUS* 

2.1 Definir   Modelo 
Estadual de EPT 

Modelo de Gestão 
de EPT  

Implantado 

Implantar Modelo de 
Gestão Estadual de 

Educação Profissional e 
Técnica, até 2022. 

1.1 Em fase de elaboração da Normativa de 
Institucionalização de modelo de Gestão, 
tomando como base o reordenamento da 
SEDUC; 

A iniciar 

1.2 Quanto à construção de marco legal para 
contratação de Recursos Humanos para 
EPT, está sendo realizado um estudo com o 
SergipeTec e elaboração de edital para PSS 
pelo SEPRO considerando as demandas 
atuais e futuras; 

Em andamento 

1.3 Foram realizados dois encontros 
formativos nas Unidades de EPT; 

Em andamento 

1.4 Quanto à seleção de gestores para EPT, 
foi realizado no mês de junho, pela SEDUC, 
de acordo com as normativas da rede.  

Concluída 

1.5 Ações de apoio ao processo de 
implantação dos Conselhos Escolares –CE, 
em 50% da rede de EPT, nesse exercício 
foram implantados 03 (três) CE, nas unidades 
de EPT (CEEP Berila Alves. CEEP Neuzice 
Barreto e CEEP Gov. Marcelo Deda Chagas). 

Em andamento 

1.6 Quanto à identificação de linha de 
aporte financeiro para a Rede de EPT, 
ações em negociação com o MEC. 

Em andamento 

1.7 Criação de Comissões internas 
executivas e de gestores  

Executada 

1.8 Quanto à implantação e definição do 
Fórum de EPT, foi criada a Portaria Nº 
7786/2019/GS/SEDUC, de 01 de novembro 
de 2019, que institui o Comitê Externo 
Consultivo – CEC, com o objetivo de 
prospectar parcerias e estabelecer relação 
com o setor produtivo. 

Em andamento 

1.8 Para atualização da oferta de cursos 
ofertados, nas unidades de EPT, estão sendo 
mapeadas as empresas instaladas no estado 
e também as demandas do setor produtivo. 

Em andamento 

Constituir 
Parceiros 

Construção de Parcerias 
Estaduais 

Reuniões com o SergipeTec, SEDETEC, 
CIEE, IFS, SENAI, UNIT/Google, Secretaria 
de Ação Social/NAT 

Em andamento 

Implantar na rede  
sistema de 

acompanhamento 
de Egresso 

Sistema de 
acompanhamento de 

egresso 

Projeto elaborado e instrumentos em 
execução e validação, utilizando o Google 
Form 

Em andamento 

2.2 Ampliar a 
oferta e matrícula 
de Educação 
Profissional e 
Tecnológica,  
presencial e a 
distância, para 
diferentes 
grupos sociais, 
formas e 
modalidades, em 
parceria com os 
municípios, os 
órgãos 
governamentais 
e instituições, de 
forma 
Intersetorial 

Oferta de 
Educação 

Profissional e 
Técnica  

integrada ao 
Ensino Médio 

ampliada. 

Ampliar, em 10%, a 
oferta de Educação 

Profissional e Técnica 
integrada ao Ensino 

Médio, na rede 
pública estadual de 
ensino, até 2022. 

Em 2018 a matricula  dos Cursos 
Técnicos na forma integrada foi de 570 
alunos, em 2019 a matricula foi 907, 
dessa forma houve um aumento de 
62,80%. 

Em 
andamento 

Matrículas da 
Educação 

Profissional 
Técnica de nível 

médio,  na 
forma  

Subsequente, 
presencial e a 

distância  
ampliada. 

Ampliar,  em  20%,   
as matrículas da 

Educação 
Profissional Técnica 
de nível médio na 

forma  Subsequente, 
presencial e a 

distância, até 2022. 

Em consequência da ampliação da 
matricula dos Cursos Técnicos na forma 
Integrada, considerando a matricula de 
2018, houve um decréscimo de 36,65%. 

Atrasada 

Oferta de 
Educação 

Profissional, na 
modalidade 
PROEJA, 

Ampliar, em 10%, a 
oferta de Educação 

Profissional, na 
modalidade PROEJA, 

até 2022. 

Estamos em fase de formatação de 
Cursos Técnicos, e de Formação Inicial 
e Continuada – FICs,  nessa 
modalidade, para 2020. 

Atrasada 
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ampliada (0,9 % 
2018) 

Oferta de 
Cursos de 

Formação Inicial 
e Continuada - 
FIC, presencial 

e a distância 
ampliada 

Ampliar em 20% a 
oferta de Cursos de 
Formação Inicial e 
Continuada-FIC, 
presencial e a 

distância, até 2022. 

Em relação à matricula de 2018, houve 
um decréscimo de 12,6%. No entanto, 
com a inclusão do V – Itinerário 
(Formação Técnica Profissional) no 
Novo Ensino Médio, essa meta será 
alcançada. 

Em 
andamento 

 

2.3 Estruturar e 
modernizar 
laboratórios de 
EPT da rede 
estadual 

Estruturar e 
modernizar os 
laboratórios de 
17 Unidades 
Escolares de 

Educação 
Profissional e 
Técnica, até 

2022. 

Estruturar e 
modernizar os 

laboratórios de 17 
Unidades Escolares 

de EPT – 
considerando o CE 
Atheneu, até 2022. 

Para essa meta, foi elaborado o Projeto 
Básico para estruturação e 
modernização dos laboratórios 
técnicos, para suprir  as Unidades 
Escolares de Educação Profissional e 
Técnica . 

Em 
andamento 

Fonte: DED/SEPRO  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 

 

APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO EDUCACIONAL, 

COM VISTAS A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

COLABORAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS, DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA, DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO DA NÃO 

VIOLÊNCIA E DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 
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BUSCA ATIVA - EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

META: implementar Busca Ativa, para todo o público alvo da Educação Básica, em parceria 

com o UNICEF, municípios e de forma intersetorial, até 2022. 

 

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 

Cultura – SEDUC, sensível à necessidade de combater o abandono e a evasão escolar, aderiu, em 

outubro de 2018, a Iniciativa “Fora da Escola Não Pode! Criada pelo Fundo das Nações Unidas para 

a Infância – UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social- Congemas, para 

identificar e reinserir crianças e adolescentes que se encontram fora das instituições de ensino, 

utilizando a estratégia da Busca Ativa Escolar. 

A Estratégia é composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica, que visam 

auxiliar os municípios e os estados na tarefa de identificar crianças e adolescentes que estejam fora 

da escola.  Nesse sentido, considerando a meta proposta, a SEDUC, em 2019, com a implementação 

da Busca Ativa Escolar, apresentou como resultado 365 casos de (re) matrícula, e 1.444 casos em 

andamento, onde a ação Intersetorial teve fundamental importância, para garantir o acesso e a 

permanência de crianças e adolescentes nas unidades de ensino. O gráfico a seguir mostra os 

principais motivos dos alertas aprovados, no estado de Sergipe, em 2019.  

 

MOTIVOS DOS ALERTAS APROVADOS - CASOS EM ANDAMENTO 
 

Ressaltamos que esse programa tem caráter permanente e visa dar efetividade ao preceito 

constitucional de obrigatoriedade da Educação Básica, e assim esperamos, garantir o acesso, a 

permanência e o aprendizado de todos os estudantes. 

 

553

239

197

157

65

59

48

46

26

19

14

12

7

6

6

4

2

2

1

1

553 alertas - Evasão porque sente a escola desinteressante

239 alertas - Evasão reportada pelo Educacenso / INEP

197 alertas - Falta infraestrutura escolar

157 alertas - Adolescente em conflito com a lei

65 alertas - Mudança de domicílio, viagem ou deslocamentos frenquentes

59 alertas - Gravidez na adolescência

48 alertas - Criança ou adolescente com deficiência(as)

46 alertas - Criança/adolescente com doença(s) que impeça(m) ou dificulte(m) a frequência à escola

26 alertas - Falta de documentação da criança ou adolescente

19 alertas - Falta transporte escolar

14 alertas - Trabalho infantil

12 alertas - Criança ou adolescente em situação de rua

7 alertas - Uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas

6 alertas - Violência familiar

6 alertas - Violência na escola

4 alertas - Preconceito ou descriminação racial

2 alertas - Crianças ou adolecentes migrantes estrangeiros

2 alertas - Violência no território

1 alerta - Criança ou adolescente em abrigo

1 alerta - Criança ou adolescente vítima de abuso / violência sexual

Fonte: UNICEF/ Plataforma da Busca Ativa Escolar 

2019 
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META: Implementar, em parceria com os municípios, o Currículo Sergipano, em 100% das 

escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, até 2020, e construir o Currículo do 

Ensino Médio, até 2022. 

 

 Implementação do Currículo de Educação Infantil e do Ensino Fundamental  

 

Iniciado em 2018, o processo de construção 

do Currículo de Sergipe da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental contou com a participação direta 

de uma equipe formada por servidores, do quadro 

permanente das redes públicas de ensino, com 

financiamento do MEC, através do Programa de apoio 

a Implementação da BNCC (ProBncc), composta por 

dois 2 (dois) coordenadores estaduais, 3 (três) 

coordenadoras de etapa, 1 (um) analista de gestão,  1 

(um) articulador do Regime de Colaboração, 3 (três) 

articuladores dos Conselhos, 22 (vinte e dois) 

professores redatores, e contribuição de professores 

colaboradores das redes de ensino federal, estadual, 

municipais e de escolas privadas, bem como de 75 (setenta e cinco) articuladores municipais e 10 

(dez) articulares regionais, todos juntos e impulsionados pelo ideal de integrar e construir. Essa 

equipe fez um estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e construiu o Currículo de Sergipe, documento que foi para a consulta pública e recebeu 

mais de 13 mil contribuições, sendo homologado pelo Conselho Estadual de Educação para o 

Sistema Estadual de Ensino, em dezembro de 2018. 

Em 2019, a SEDUC, através do Departamento de Educação – DED, iniciou o processo de 

implementação. Para tanto foram realizados, ao todo, 14 seminários regionais de reelaboração dos 

Projetos Políticos Pedagógicos, sendo oito nas DREs, cinco nas Secretarias Municipais de Educação 

e uma com a Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino.  

Nesse mesmo ano foi realizado o Módulo I de Formação para professores e gestores na DEA, 

DRE 2 e DRE 6, sobre a Reelaboração dos Planos de Aula à luz do Currículo de Sergipe; o Módulo 

II, sobre Metodologias Ativas e Avaliação Formativa. O Módulo III, desse processo, está programado 

para o 1º trimestre de 2020.  

A implementação do Currículo de Sergipe, ocorre à medida que as escolas reelaboram seus 

PPP’s à luz do Currículo, e, também, à medida que os professores indicados pelas Diretorias 

Regionais de Educação e pelas Secretarias Municipais de Educação são formados, e através da 

estratégia de formação cascateada, multiplicam essas formações para os professores das escolas. 

Dessa forma, a fim de identificar o alcance das metas propostas do Planejamento Estratégico da 

SEDUC, e considerando os casos em que a mesma formação foi realizada para grupos de pessoas 

diferentes, fez-se uma análise excluindo essas repetições, conforme mostra a tabela abaixo:  
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Carga Horária de Formação Presencial e EAD ofertada por Público-alvo 

FORMAÇÃO 
META 

(CARGA- 
HORÁRIA) 

CARGA 
HORÁRIA  

OFERTADA 
(PRESENCIAL) 

CARGA 
HORÁRIA  

OFERTADA 
(EAD) 

CARGA 
HORÁRIA  

OFERTADA 
TOTAL 

PÚBLICO 

Formação continuada sobre o 
Currículo de Sergipe para técnicos 

das Diretorias Regionais, dos 
Municípios e Representantes dos 

professores da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental das redes 

Estadual e Municipal; 

40 H 95 H 40 H 135 H 2.998 

Formação continuada, presencial e 
EAD, sobre o Currículo de Sergipe 

para os professores do Ensino 
Fundamental da rede Estadual; 

40 H 20 H 0 H 20H 1.853 

Formação continuada, presencial e 
EAD, sobre o Currículo de Sergipe 
para os professores da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da 
rede municipal 

40 H 28 H 0 H 28 H 8.309 

Sendo assim, constata-se que foram ofertadas 135 horas de Formação continuada sobre o 

Currículo de Sergipe para técnicos das Diretorias Regionais, dos Municípios e Representantes dos 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das redes Estadual e Municipal, 

superando a meta proposta, 20 horas de Formação continuada, presencial e EAD, sobre o Currículo 

de Sergipe para os professores do Ensino Fundamental da rede Estadual (50% da Meta) e 28 horas 

para Rede Municipal (70% da Meta). O Público total contabilizado nessas formações foi de 13.1601, 

sendo 4.851 das formações realizadas diretamente pela Equipe do Currículo/DED/SEDUC, e 8.309 

das formações replicadas pelos formadores indicados pelas Diretorias de Educação e Secretarias 

Municipais de Educação para serem multiplicadores da Formação Continuada para Implementação 

do Currículo de Sergipe aos demais professores de suas respectivas redes.  

Considerando o aspecto de reelaboração do Projeto Político Pedagógico-PPP a luz do 

Currículo, das 283 escolas da Rede Estadual, 237 reelaboraram os seus PPP’s, isso é, 83.7%. A 

rede municipal, tendo em vista o prazo diferenciado o desenvolvimento dessa ação, apenas 14.7% 

reelaboraram o PPP, ou seja, das 1384 escolas municipais, apenas 204.  

Construção do Currículo do Ensino Médio 

 

Considerando o processo de construção do Currículo da Etapa do Ensino Médio, a SEDUC 

iniciou as atividades logo após o processo seletivo dos 18 redatores das quatro áreas do 

conhecimento (Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas 

Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas tecnologias), que ocorreu nos meses de abril e 

maio, com os professores da Rede Estadual para a composição da equipe.  

O Departamento de Educação, através do Serviço de Ensino Médio-SEMED, articulado com 

os coordenadores de área e redatores, está com a responsabilidade de realizar e monitorar a 

reestruturação do Currículo, atendendo às exigências da Base Nacional Comum Curricular, 

                                                           
1 Ressalta-se que não há o quantitativo de professores que participaram das jornadas Pedagógicas realizadas pelos Municípios e Diretorias 
de Educação nos meses de janeiro, fevereiro e março, período no qual ocorreram grande parte das formações. 
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principalmente no que concerne as competências, habilidades e aprendizagens a serem 

desenvolvidas pelos estudantes.  

Em meados de 2019, coordenadores e redatores convidaram colaboradores com expertise 

nos componentes curriculares (professores da Educação Básica e do Ensino Superior) que, 

considerando suas respectivas áreas, passaram a fazer parte da equipe de construção do Currículo 

de Sergipe, para a etapa do Ensino Médio. Em média, 30 professores colaboradores estão neste 

processo. 

O resultado inicial desse trabalho conjunto, foi a construção da versão preliminar, por 

componente curricular e por área do conhecimento, que foi submetida à consulta pública em 

dezembro de 2019. Foram realizadas jornadas formativas nas Diretorias Regionais e na Diretoria de 

Educação de Aracaju, com gestores, coordenadores, técnicos e representantes de professores, no 

intuito de socializar todo o material norteador da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Médio. A SEDUC, através do Departamento de Educação, em parceria com as Diretorias de 

Educação e as equipes gestoras das escolas, realizou momentos de discussão do documento da 

BNCC com os professores, procurando sanar dúvidas a respeito do mesmo. Também foi realizado 

um encontro formativo com a equipe do Currículo, com o objetivo alinhar os Organizadores 

Curriculares por área de conhecimento, para a Consulta Pública do Currículo de Sergipe Etapa 

Ensino Médio, que iniciou em dezembro de 2019. 
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NOVO ENSINO MÉDIO 

 

META: Implementar o Novo Ensino Médio, em 100% das unidades escolares que 

ofertam essa etapa de ensino, até 2022. 

 

O Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio, instituído por meio da Portaria Ministerial 

nº 649, de 10 de julho de 2018, em conformidade 

com o Plano Nacional de Educação – PNE, e 

com o Plano Estadual de Educação-PEE, em 

especial com vistas ao cumprimento de suas 

metas 3, 7, 11 e 19, tem como objetivo apoiar as 

Secretarias de Educação Estaduais e do Distrito 

Federal na elaboração e na execução do Plano 

de Implementação de novo currículo que 

contemple a Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, os diferentes itinerários formativos e a 

ampliação de carga horária para, pelo menos, 

(1.000) mil horas anuais, em todas as escolas de Ensino Médio do país. 

Em Sergipe, para implantação do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio 

– PRONEM, na Rede Pública Estadual de Ensino, a Seduc, elaborou um documento orientador para 

as Unidades Escolares, com questões relativas à Matriz Curricular, às Propostas de Flexibilização 

Curricular (PFC) e sua implantação, e demais implicações administrativas decorrentes desse 

processo de Implementação do Novo Ensino Médio. Esse documento, foi elaborado com base nas 

orientações contidas nos marcos legais do Ministério da Educação (MEC). 

Nesse contexto, o Departamento de Educação-DED, por intermédio do Serviço de Ensino 

Médio/SEMED, para viabilizar todo o trabalho de implantação do Novo Ensino Médio, organizou-se 

em três frentes de trabalho: gestão, pedagógica e infraestrutura. As frentes de gestão e infraestrutura, 

realizaram estudos e mapeamentos focado nos aspectos físicos, financeiros e de recursos humanos 

das unidades escolares de Ensino Médio. Além de ter feito um levantamento das especificidades das 

comunidades e do número de escolas que ofertam esta etapa de ensino na rede, foram elencadas 

(a partir desse levantamento) as prioridades para viabilizar o processo de implantação do Novo 

Ensino Médio. Para se apropriar da política do Novo Ensino Médio, foram realizadas 16 formações, 

envolvendo aproximadamente 240 formandos, totalizando 132 horas de estudos. As formações 

abordaram as seguintes temáticas: Protagonismo, Projeto de Vida, Empreendedorismo Social, 

Orientações para construção Proposta de Flexibilização Curricular do Novo Ensino Médio e 

Apropriação e Utilização de dados educacionais. 

O Plano de Implementação do Novo Ensino Médio foi elaborado e validado pela SEDUC, 

porém a execução está prevista para o ano de 2021.Além disso, foi aplicado junto aos alunos das 38 

escolas- piloto, que implementaram o Novo Ensino Médio, questionário de escuta, para conhecer os 

anseios dos jovens, de modo a construir os Arranjos Curriculares para os Itinerários Formativos. 

Nesse sentido, o Departamento de Educação, através do Serviço de Ensino Médio, realizou, 

em 2019 oficinas de orientação para elaborar a Proposta de Flexibilização Curricular em todas as 

Diretorias de Educação, com as 38 escolas-piloto. Participaram gestores, coordenadores 

pedagógicos, articuladores, e professores do Novo Ensino Médio. 
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META: Implantar a Política Estadual de Correção de Fluxo Escolar, em parceria com os 
municípios e de forma intersetorial, por meio das ações do Programa “Sergipe na Idade Certa”, 
no Ensino Fundamental, até 2022. 

 
O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 

Cultura (SEDUC), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 

implementou em 2019, o Programa Estadual de Correção de Fluxo Sergipe na Idade Certa, a partir 

da estratégia de Trajetórias de Sucesso Escolar, com o objetivo central de possibilitar intervenções 

pedagógicas para promover o avanço das aprendizagens dos estudantes, das séries iniciais e finais 

do Ensino Fundamental, da Rede Estadual de Ensino. 

Dessa forma, tendo como base o acompanhamento permanente do fluxo escolar, a fim de 

corrigir as distorções e superar as práticas de exclusão, o foco é a elevação dos indicadores 

educacionais. Nesse sentido, o programa, que propõe corrigir a distorção escolar para que os 

estudantes aprendam e obtenha sucesso em sua jornada, foi implementado em 13 escolas-piloto da 

Rede Estadual de Ensino e atende a cerca de 495 alunos. Essas escolas foram escolhidas a partir 

do mapeamento realizado pela SEDUC através do Departamento de Educação - DED, onde priorizou 

as escolas com maiores índices de distorção identificadas na Diretoria Regional de Educação 8 e na 

Diretoria de Educação de Aracaju, as quais, juntas, comportam a maior população de estudantes do 

estado. 

O desafio, considerando a realidade dos números de Sergipe, que apresenta as piores taxas 

de distorção idade-série do Brasil, é concentrar esforços no combate a esse problema e à cultura do 

fracasso escolar. A tabela abaixo apresenta os dados do Estado. 

Distorção Idade-Série de Sergipe em 2018 (%) 

Dependência Anos Iniciais Anos Finais Ensino Médio 

Brasil 9,3 23,7 31,5 

Nordeste 24 39,7 38,6 

Estadual (%) 24,1 48,8 50,5 

Municipal (%) 24,8 48,7 - 
Fonte: Inep/ 2018 

Para implantar o Programa, a SEDUC constituiu um Grupo de Trabalho de Professores 

Formadores, para desenvolver as atividades de formação continuada de professores dos anos iniciais 

e finais do Ensino Fundamental, por componente curricular. Sendo assim, na implementação do 

Programa, os gestores, coordenadores e professores das 13 escolas-piloto, passaram por uma 

imersão aprofundada sobre as metodologias e ações que foram aplicadas diretamente no cotidiano 

das aulas. Esse processo de formação aconteceu nas modalidades presencial e a distância, e a 

SEDUC contou com a parceria do Unicef, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

da Comunidade Educativa CEDAC e do Instituto Avisa Lá, no desenvolvimento desse processo. O 

Programa, que também desenvolve oficinas de letramento, de numeramento e de projeto de vida, em 

2019, realizou formação de aproximadamente 400 professores e 40 gestores, de acordo com a 

metodologia e o olhar diferenciado do programa para os alunos. Além disso foi aplicado um 

questionário de escuta, por meio do qual foram levantadas as expectativas dos alunos em relação à 

escola e à aprendizagem.  

A perspectiva para 2020, é atender 54 escolas-piloto.
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E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

META: Implementar a Política Estadual de Valorização e Formação para os Professores e 

Profissionais da Educação Básica, de forma intersetorial e em parceria com os municípios, 

até 2022 

 

Para implementar uma Política de Formação Sistêmica, inicialmente foi realizado estudo 

sobre a legislação da Política de Formação no âmbito estadual, a qual necessitou de reajuste à luz 

da Política Nacional de Formação ora vigente e das orientações do CONSED, o que originou um 

novo Decreto Estadual da Política de Formação de Professores e Profissionais da Educação Básica, 

assim como 02(duas) Portarias, a que cria o grupo Gestor da Política de Formação responsável pela 

garantia da execução, monitoramento e avaliação da Politica de Formação do Estado de Sergipe, e 

outra, que institui o grupo de formadores para atuarem como multiplicadores da formação continuada, 

objetivando instalar uma rede de formadores para atuarem no processo de formação continuada no 

território Sergipano. Estas Portarias, encontram-se em processo de aprovação e publicação.  

Concomitante a essas ações, o Departamento de Recursos Humanos, por intermédio do 

Centro de Qualificação Profissional –CQP, está elaborando as Diretrizes da Política de Formação, a 

qual subsidiará o planejamento, o desenvolvimento, o monitoramento e avaliação do processo de 

formação continuada na SEDUC. Vale ressaltar, que os efeitos de documento, pode estender-se às 

redes públicas municipais de educação, considerando o Regime de Colaboração. 

Ainda em 2019, foi realizado o levantamento das necessidades de formação, através da 

aplicação de questionário, formulado pelos participantes do Curso de Formação de Formadores - 

FOFO, encaminhado para as 337 escolas da rede estadual, dessas, 261 responderam à pesquisa, 

realizada em meio digital (Google Drive). Este mapeamento dará suporte à elaboração do Plano de 

Ação para a Formação Continuada, contemplando as necessidades formativas dos servidores da 

rede, para 2020. 

Considerando ainda a oferta de Formação Continuada, também em 2019, a SEDUC ofertou 

5 cursos, via plataforma Moodle, um Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido pela 

SergipeTec, através da Coordenadoria de Informática (Codin). Esses cursos beneficiaram um público 

de 240 pessoas distribuídas em 5 turmas. A tabela abaixo, mostra os cursos demandados pelos 

Departamentos, Diretorias de Educação e Escolas, que estão em execução. 

 

CURSOS CADASTRADOS NA PLATAFORMA 
MOODLE EM EXECUÇÃO 

QUANTITATIVO 

PARTICIPANTES APROVADOS REPROVADOS TURMAS 

CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CADERNO DAS 
MODALIDADES – CURRÍCULO DE SERGIPE 

19 0 0 1 

ELABORAÇÃO DE PPPs À LUZ DO CURRÍCULO 
DE SERGIPE 

167 0 0 1 

OFICINA AUDIOVISUAL 20 0 0 1 

OFICINA DE TEORIA E POLÍTICAS PARA A 
COMPREENSÃO E AVANÇO DO IDEB 

31 0 0 1 

ELABORAÇÃO DE ESTATÍSTICA E AVALIAÇÕES 
ONLINE UTILIZANDO O GOOGLE DRIVE 

3 0 0 1 

TOTAL: 240 0 0 5 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/CQP 

 

No que concerne à oferta de capacitações e cursos realizados para os professores e 

profissionais da rede estadual de ensino, em 2019, a SEDUC ofertou 14 cursos, capacitando em 

média 1.752 profissionais, conforme tabela abaixo: 
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CURSOS CADASTRADOS NO SIAE 
QUANTITATIVO 

PARTICIPANTES APROVADOS REPROVADOS TURMAS 

APROFUNDAMENTO EM GESTÃO 70 61 9 1 

COMO ELABORAR UMA AVALIAÇÃO 
CONTEXTUALIZADA 

63 63 0 1 

CURSO BÁSICO DE LIBRAS - MÓDULO I   129 100 29 4 

CURSO BÁSICO DE LIBRAS - MÓDULO II  77 60 17 5 

CURSO BÁSICO DE LIBRAS - MÓDULO III  19 10 9 1 

CURSO BÁSICO DE LIBRAS - MÓDULO IV 16 14 2 1 

FORMAÇÃO PARA INSTRUTORES: 
CONTEXTUALIZANDO A LIBRAS - 1ª ETAPA 

14 13 1 1 

I CICLO FORMATIVO DA ESCOLA 
ESTADUAL AUGUSTO MAYNARD  

28 24 4 4 

I ENCONTRO FORMATIVO COM 
SERVIDORES DA SEDUC - BNCC E 
CURRÍCULO  

44 38 6 1 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE 
ESTATÍSTICA UTILIZANDO O GOOGLE 
DRIVE  

120 80 40 12 

OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL  233 233 0 11 

OFICINA SENSORIAL DE TEATRO PARA 
PROFESSORES  

34 18 16 1 

OFICINA: MÚSICA E MOVIMENTO NAS 
ESCOLAS 

67 67 0 1 

SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA 
READEQUAÇÃO DOS PPPS À LUZ DO 
CURRÍCULO  

838 708 130 13 

TOTAL: 1752 1489 263 57 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/CQP 

 

 Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Sobre as ações que aconteceram em parceria com o Centro de Educação Superior a 

Distância-CESAD/UFS em 2019, desenvolvemos ações administrativas de acompanhamento direto 

às atividades dos Polos da Universidade Aberta do Brasil-UAB mantidos pelo Governo do Estado, 

quais sejam, São Cristóvão, Propriá, Nossa Senhora da Glória, e seus respectivos servidores cujo 

vínculo é com a SEDUC, e indireto, através de ações desenvolvidas pelos demais Polos UAB, 

mantidos pelas respectivas prefeituras onde os mesmos estão implantados, sendo eles: Japaratuba, 

Nossa Senhora das Dores, Brejo Grande, Porto da Folha, Carira, São Domingos, Lagarto, Estância, 

Arauá e Poço Verde, totalizando de 13 Polos no Estado de Sergipe.  

É importante ressaltar que em 2019, não tivemos vestibular para os Polos UAB. Para 2020, 

foi lançado, o Edital do Vestibular na Modalidade de Educação a Distância - EAD. Ao todo, 1.650 (mil 

seiscentos e cinquenta vagas) serão disponibilizadas, e distribuídas para os Municípios de Arauá, 

Carira, N. S. das Dores, Estância, Porto da Folha, Brejo Grande, Japaratuba, N. S. da Glória, Poço 

Verde, São Domingos, Colônia 13 - Lagarto, Propriá e São Cristóvão. Dentre outras condições, são 

ofertadas vagas (reservadas) para professores das Redes Públicas de Ensino.  

A tabela abaixo, traz alguns cursos de extensão ofertados pelo CESAD, em 2019. 
CURSOS DE EXTENSÃO/CESAD VAGAS PREENCHIDAS 

Ler e Escrever Como Prática de Liberdade 110 

Base Nacional Comum Curricular: aspectos teóricos e práticos 201 

Charla con café: Práticas de Interação Comunicativa Oral em Espanhol 32 

A Formação Docente Em Língua Espanhola: Desafios e Perspectivas 31 

TOTAL 374 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/CQP  
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 Cursos realizados em Parceria com órgão externos. 
 

Em 2019, considerando a parceria com órgãos externos, foram ofertados: o curso de 
Formação de Formadores e o Curso de Gestores Escolares. O curso de Formação de Formadores, 
foi planejado e ministrado pela Fundação Lemann/Elos Educacional, com o objetivo de formar 
formadores para atuar como multiplicadores das formações continuadas ofertadas pela SEDUC. 
Participaram desse processo, 20 técnicos dos Departamentos e Diretorias Regionais de Educação, 
com aproveitamento de 100%.  

Quanto ao Curso de Gestores Escolares, também em parceria com a Lemann/ Elos 

Educacional, teve como objetivo fortalecer a gestão das escolas no alinhamento do seu 

planejamento, para atingir as metas, garantindo o fortalecimento das dimensões pedagógicas, de 

pessoal, financeira e de resultado, com foco no acesso, na permanência e na aprendizagem de todos 

os estudantes. Neste curso se inscreveram 329 diretores escolares, desses, 243 foram aprovados. 

A tabela abaixo mostra os dados do curso. 

 

DRE’S APROVADOS REPROVADOS DESISTENTES TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

DEA 46 30 05 81 

DRE’1 14 05 01 20 

DRE’2 43 - 03 46 

DRE’3 31 04 - 35 

DRE’4 10 04 - 14 

DRE’5 05 01 01 07 

DRE’6 21 18 01 40 

DRE’7 10 04 - 14 

DRE’8 55 01 01 57 

DRE’9 08 06 01 15 

TOTAL 
GERAL 

243 73 13 329 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/CQP 

 

Outra importante ação proposta pelo Governo, que está no escopo da Política de Valorização 

dos Professores e Profissionais da Educação, foi a implantação do Programa “Carência Zero”, que 

tem como objetivo reduzir a falta de professores em sala de aula, através da criação de um cadastro 

reserva de educadores, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 

substitutos em casos de afastamentos temporários. Esse programa, que já é uma realidade na rede, 

realizou em 2019 um PSS, onde se inscreveram 8.263 professores, para as 178 vagas 

disponibilizadas nas diferentes disciplinas. A tabela abaixo traz os resultados do PSS (Carência Zero) 

por Disciplina e Diretoria de Educação. Ressaltamos que o processo está em andamento na 

Secretaria de Estado da Administração de Sergipe, aguardando a homologação do resultado, com 

previsão de contratação prevista já para 2020. 
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Destacamos ainda, outra importante iniciativa empreendida pelo Governo de Sergipe, por 

meio Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), implantada em 2019 

através do Departamento de Recursos Humanos -DRH/CQP, o Projeto Gratidão. O objetivo da 

iniciativa é homenagear, bimestralmente, os profissionais da Educação Básica, no ato da 

aposentadoria, agradecendo pelos serviços prestados à Educação Pública durante o exercício das 

funções, seja na Sede, nas Diretorias Regionais de Educação ou nas Unidades Escolares da Rede. 

No 1º ano de implantação do Programa, 156 servidores receberam a honraria, pela colaboração no 

fortalecimento e desenvolvimento da Educação Básica do Estado. 

RESULTADO DO PSS 2019 

DISCIPLINA DEA DRE 8 DREs 1, 2 e 3 DREs 4 e 6 DREs 5, 7 e 9 Total 

ARTE 81 22 43 9 17 172 

BIOLOGIA 212 112 267 121 145 857 

EDUCAÇÃO FÍSICA 230 118 152 89 97 686 

FILOSOFIA 44 24 34 10 17 129 

FÍSICA 109 37 90 28 40 304 

GEOGRAFIA 166 69 202 82 92 611 

HISTÓRIA 234 127 232 126 140 859 

LNGUA ESPANHOLA 85 37 53 26 26 227 

LÍNGUA INGLESA 120 35 94 46 31 326 

LÍNGUA PORTUGUESA 465 192 322 178 163 1320 

MATEMÁTICA 233 120 232 131 139 855 

POLIVALENTE 462 288 313 180 184 1427 

QUÍMICA 111 55 115 34 65 380 

SOCIOLOGIA 49 16 16 13 16 110 

Total Geral 2.601 1.252 2.165 1.073 1.172 8.263 

Fonte: SEAD/2019 

Fonte: SEDUC /ASCOM 
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META: Assegurar, até 2022, as condições para a efetivação da Gestão Democrática na 

Educação Estadual. 

 

Um importante passo 

para a democratização e 

profissionalização da gestão na 

SEDUC, foi a realização dos 

Processos Seletivos 

Simplificados (PSS), para 

Diretor da Diretoria de 

Educação (DEA) e das 

Diretorias Regionais de 

Educação (DREs) e outro para 

Diretor de Escola. Sendo assim, 

em 2019, pela primeira vez, 

foram realizadas duas 

seleções, via edital, para 

possibilitar o acesso aos cargos 

que anteriormente eram 

ocupados por indicação política.  

 O PSS para as Diretorias Regionais de Educação contou com 117 inscritos, dentre os 

quais:18 foram classificados e 10 nomeados, sendo 01 para a Diretoria de Educação (DEA) e 09 

distribuídos nas demais Diretorias Regionais de Educação. No PSS para Diretor de Escola, foram 

inscritos 415 professores, 398 classificados e 272 nomeados. Vale ressaltar, que essas ações visam 

promover a democratização e a profissionalização da gestão, além de garantir oportunidades iguais 

de concorrência aos Servidores Públicos Estaduais de Educação, tendo em vista a melhoria do 

Ensino no Estado de Sergipe.  

Ressaltamos, em relação aos resultados obtidos com a efetivação dos processos seletivos, 

a substituição dos Diretores de Escolas, anteriormente indicados, pelos selecionados no processo, 

de forma eficiente, com apresentação do Plano de Gestão, banca examinadora, entrevista e 

formação continuada em 10 módulos, consequentemente, ocasionando mudanças na forma de 

gestão. Assim vislumbramos a melhoria na gestão, na expectativa de atingir resultados 

transformadores nas unidades escolares. 

Além dessas importantes ações que objetivam a melhoria da gestão, a SEDUC vem 

desenvolvendo ao longo do quadriênio 2016-2019, iniciativas voltadas para a assistência técnica e o 

fortalecimento dos Conselhos Escolares, quais sejam:  

 Formação do quadro técnico para a utilização e otimização do Sistema on line de cadastros de 

Conselhos Escolares; 

 Capacitação sobre a Rede+Conselhos - SIAE/SEDUC, para os técnicos das Diretorias Regionais 

e os presidentes dos Conselhos Escolares; 

 Coordenação das ações de capacitação sobre a Rede + Conselhos, coordenadas pelos técnicos 

articuladores dos Conselhos Escolares nas Diretorias Regionais; 

 Monitoramento do preenchimento e atualização de dados dos Conselhos, dos conselheiros e 

das ações dos Conselhos requisitados nas legislações; 

 Atualização do manual de acesso e utilização da Rede + Conselhos, colocando os novos campos 

inseridos; 

 Organização dos processos eleitorais para os novos Conselhos Escolares da rede estadual; 
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 Acompanhamento dos processos de pagamento de tarifas fiscais de obrigatoriedade dos 339 

Conselhos Escolares. 

A importância da efetividade dos Conselhos Escolares, reside no fato de que, sua atuação e 

decisões (que devem ser democráticas, ou seja, integradas e coletivas onde prevalece a vontade da 

maioria), incidem em ações importantes das escolas, como por exemplo: zelar para que sejam 

cumpridas as normas previstas no regimento escolar; avaliar e garantir o cumprimento das decisões 

tomadas no planejamento, execução e prestação de contas dos recursos financeiros, e, participar da 

elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico, dentre outras. 

Outra importante ação, implementada em 2019, foi a instituição do Procedimento de 

Autoavaliação de Diretores das Escolas, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte 

e da Cultura, através da Portaria nº 6799/2019. Esse procedimento tem como finalidade fomentar 

maiores níveis de eficiência da gestão escolar das Instituições de Ensino que integram a Rede 

Pública Estadual. Nesse sentido, a SEDUC entende que uma boa gestão da Escola é parte essencial 

do processo que faz a Educação, oferecida no ambiente escolar, ser de alta qualidade, e acredita 

que as ações do gestor escolar, quanto ao planejamento estratégico, gestão da equipe, integração 

com a comunidade, gestão dos recursos de apoio à administração e ao ensino, gestão pedagógica, 

gestão administrativa e financeira, modelo de gestão, desenvolvimento profissional, devem ser 

permanentemente autoavaliadas, visando alcançar níveis maiores de eficiência da gestão escolar.  
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META: Implementar um Pacto pela Educação, com vistas à efetividade do Regime de 

Colaboração e Assistência Técnica aos Municípios, até 2022. 

 
Com vistas à efetividade do Regime de Colaboração entre o Estado e os Municípios, o 

Governo, por intermédio da SEDUC, vem, 

ao longo de 2019, estabelecendo parcerias 

para o cumprimento dos papéis definidos 

constitucionalmente, com ênfase na 

garantia da Educação como Política 

Pública de Estado. Nesse sentido, 

encontra-se em processo de elaboração o 

marco legal que irá formalizar o Regime de 

Colaboração entre o Estado e os 

municípios sergipanos.  

Um importante passo para a 

consolidação do Regime de Colaboração 

se deu com a implementação Pacto da 

Alfabetização na Idade Certa (PARC), onde 

se destaca a implantação do Programa Alfabetizar pra Valer (PAV), com o intuito de alfabetizar 

adequadamente todos os estudantes até os sete anos de idade, isto é, até o final do segundo ano do 

Ensino Fundamental. O Programa já é uma realidade, instituído pela Lei nº 8.597/2019. A expectativa 

é beneficiar, anualmente, mais de 83 mil crianças das escolas públicas de Ensino Fundamental, do 

Estado. 

Para atingir os objetivos propostos pelo Programa, a SEDUC, tem trabalhado ativamente na 

coordenação, gestão e acompanhamento do processo de articulação e assistência aos 75 municípios 

sergipanos, viabilizando o trabalho conjunto com as Secretarias Municipais de Educação.  Sendo 

assim, em 2019, as principais ações desenvolvidas giraram em torno das tratativas para assinatura 

do Termo de Adesão do Programa Alfabetizar pra Valer, da mobilização e apoio na organização do 

evento de lançamento do PAV, na mobilização das equipes municipais para participação nas Oficinas 

de Devolutiva dos Resultados da Avaliação de Fluência e na elaboração da minuta da lei que instituiu 

o "Alfabetizar Pra Valer".  Além disso, a Coordenadoria de Gestão Democrática e de Assistência aos 

Municípios – GOGEDAM, colaborou ainda com o Departamento de Educação no processo de 

adaptação do material didático complementar que será disponibilizado aos municípios. Essa 

colaboração se deu através da participação nas oficinas de ressignificação, e da elaboração do 

Termo de Referência para elaboração do orçamento das impressões. 

Vale destacar outras ações iniciadas e ou desenvolvidas em 2019, necessárias para a 

melhoria da qualidade da educação no estado, e que estão no escopo de atuação da Assessoria de 

Colaboração e Assistência aos Municípios, dentre as quais destacam-se: 

 A articulação de programas e projetos dos demais setores da SEDUC, em regime de 

colaboração, a exemplo da mobilização para a participação dos alunos nas avaliações externas 

(Saeb e Saese) e na Implementação do Currículo de Sergipe; 

 O suporte técnico no processo de reelaboração e execução dos Planos de Ações 

Articuladas – PAR (Municipal) A meta proposta para o quadriênio 2016-2019 foi  prestar assistência 

técnica aos 75 municípios sergipanos nos processos de reelaboração e execução PAR. Como 

resultado dessa assistência, em 2018, 32 municípios firmaram 53 Termos de Compromisso, 

contemplando kits de apoio de Língua Portuguesa e Matemática para a Prova Brasil, mobiliário de 

sala de aula e 35 ônibus escolares, perfazendo um montante de R$ 17.036.094,00 transferidos pelo 

Governo Federal aos municípios sergipanos. Em 2019 a demanda dos municípios girou em torno da 
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prestação de contas dos Termos de Compromisso firmados até 2018. Nesse mesmo ano, foi 

realizado o I Encontro Técnico com Equipes das Secretarias Municipais de Educação, com a 

participação de 54 municípios, representados pelos seus técnicos e secretários municipais de 

Educação. O objetivo do encontro, foi orientar quanto à dimensão 2 do PAR, que trata 

especificamente da Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. Vale 

ressaltar, que em 2019 houve uma interrupção no repasse, dos recursos via PAR, pelo FNDE. 

 O suporte no processo de monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação 

– PME’s. Em 2018, as ações foram realizadas tendo como referência as demandas encaminhadas 

pela extinta Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE/MEC). Em atendimento a 

essas demandas foram realizadas 03 formações, envolvendo as Comissões Coordenadoras e 

Equipes técnicas municipais, para orientar a execução, monitoramento e avaliação dos PME’s, com 

vistas ao cumprimento de suas metas.  Em 2019, mesmo com a extinção da SASE, a SEDUC, 

realizou o I Encontro com Secretários Municipais e Equipe Técnica dos Planos Municipais e 

Educação (PME), com a presença de 54 municípios representados, onde foi apresentado o passo a 

passo do processo de organização das Conferências ou Audiências Públicas Municipais para avaliar 

os PME’s. Nesse mesmo ano, a SEDUC, dando continuidade a esse processo de formação 

continuada para equipes municipais, ofertou formação presencial sobre avaliação dos Planos 

Municipais de Educação, em 10 polos estratégicos que abrangeram a Diretoria de Educação de 

Aracaju e as Diretorias Regionais de Educação e contou com a participação de 40 técnicos 

municipais. 

 Articulação com o Departamento de Inspeção Escolar-DIES e o Departamento de Educação-

DED, com o objetivo de alinhar os calendários escolares do sistema público de ensino – Redes 

Estadual e Municipal. Ação que iniciará em 2020;  

 Articulação com a Assessoria de Planejamento-ASPLAN e o Departamento de Administração 

e Finanças-DAF/DITRAN, na ação de municipalização do Transporte Escolar e implementação 

do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE; 

 Articulação e apoio aos departamentos (DED e DASE), no desenvolvimento dos programas 

federais (pedagógicos e financeiros) desenvolvidos em articulação com os municípios, a 

exemplo do PDDE, PMAlfa, Novo Mais Educação, dentre outros. 

Para 2020, o Planejamento Estratégico da SEDUC, propõe um maior fortalecimento do 

Regime de Colaboração, através dos esforços que serão concentrados na implantação do Programa 

Alfabetizar pra Valer; no suporte e acompanhamento das ações do Programa; na realização das 

formações das equipes estadual e municipais; na aprovação do decreto que formaliza o Regime de 

Colaboração entre Estado e municípios e na instituição do Fórum Permanente do Regime de 

Colaboração. 
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META: Criar e implementar o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, em parceria 

com os municípios, e de forma intersetorial, até 2022. 

 

O governo do Estado, atendendo a uma das proposituras do Plano Estadual de Educação-

PEE 2015-2025, institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado de Sergipe (Saese). 

A aprovação da Lei nº 8.595/2019, pela Assembleia Legislativa de Sergipe, em 2019, foi mais uma 

das 21 propostas para o quadriênio 2019-2022, concretizadas para a Educação do Estado. 

O Governo do Estado, vem ao longo desse ano, desenvolvendo ações de fortalecimento do 

Regime de Colaboração entre o Estado e os Municípios, através das parcerias com a Undime, 

Fames, TCE e Ministério Público. E nesse sentido, destaca a importância do trabalho conjunto e 

alinhado entre os entes federados.  

O SAESE tem como público-alvo os alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, podendo, a qualquer 

tempo, estender-se a outros anos, bem como a outros componentes curriculares da Educação 

Básica.  As escalas de proficiência utilizadas pelo SAESE permitirão a comparabilidade com as das 

avaliações externas, que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

produzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE) nasceu com o Programa 

Alfabetizar Pra Valer – Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa em regime de colaboração 

com os municípios sergipanos 
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META: Implementar Política da Paz e da Promoção da Não Violência, em parceria com os 
municípios e de forma intersetorial, em 100% das escolas da rede pública, até 2022. 
 

Com relação à ação intersetorial, algumas reuniões foram feitas com a equipe da RICI na 

qual as ações foram divididas em dois campos de atendimento: da infância e da juventude. O 

ponto de partida, para a implementação da política, foi a apresentação de um diagnóstico 

apontando algumas unidades educacionais que estavam em vulnerabilidade em casos de 

automutilação e ideação suicida. Assim, seguem alguns dados acerca do diagnóstico que 

demonstram a perspectiva das unidades educacionais, que foram compartilhados com a RICI.  

Para o ano de 2019, foi proposto, dentro da Política da Paz e da Promoção da Não 

Violência, a redução de 20 % dos índices de chamados em episódios de automutilação, ideação 

suicida, conflitos interpessoais, violência escolar e demandas percebidas. Mesmo diante de um 

cenário nacional de aumento dos episódios de automutilação e ideação suicida, seguido ainda dos 

conflitos interpessoais, foi possível observar uma % redução nos chamados ao NPV. 

 

CHAMADOS ATENDIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL 

EPISÓDIOS DE AUTOMUTILAÇÃO, IDEAÇÃO SUICIDA, CONFLITOS 
INTERPESSOAIS, VIOLÊNCIA ESCOLAR 

2018 2019 

Automutilação e ideação suicida  21 20 

Negligência de responsáveis  - 1 

Conflito interescolar  14 5 

Assédio moral (denúncia de aluno contra professor) - 1 

Assédio moral (denúncia de pais contra professor) - 1 

Ameaça à comunidade escolar  05 4 

Aluno em episódio agressivo  09 7 

Aluno em episódio depressivo   2 

Professor em uso abusivo de álcool 04 1 

Vigilante em uso abusivo de álcool 04 1 

Furto à Unidade Educacional  3 2 

Assédio sexual (denúncia de aluno contra professor) 10 3 

Suicídio de aluno  02 3 

Bullying  06 2 

Surto psicótico (aluno/professor) 09 1 

Total de chamados 87 54 

Fonte: SEDUC/SEPEDH/NPV 

 

Considerando disseminação do Sistema de Aviso Legal por Violação e Exploração de 

Criança e Adolescente (SALVE) em 25 % das Unidades educacionais, foi disseminado em 27 

Unidades Educacionais da Rede. Apesar de haver um aumento significativo no desempenho das 

notificações acerca do Salve, isso não significa que o referido instrumental seja usado pela equipe 

escolar. O Aviso é bem recebido nas unidades educacionais, no entanto, muitos relatam que o 

instrumental expõe demais o denunciante. Um dado relevante que aparece no gráfico é a 

interlocução da equipe do NPV com as equipes diretivas, com o qual são pensados caminhos e 

soluções para os casos que aparecem nas Unidades Educacionais. O item acolhimento dos alunos 

demonstra que a principal demanda das escolas ao NPV envolve os estudantes. 

Outro fator que mostra a importância de Implementar a Política da Paz e da Promoção da 

Não Violência nas escolas, foram as ocorrências dos episódios de automutilação na Rede 

Estadual. Nesse sentido, foi percebido que o maior observador dos casos dos estudantes em 

situação de automutilação, no ambiente escolar, é o professor, que com o olhar atento, tem sido 

de grande importância para o diagnóstico dos casos acima citados. Desse modo, a SEDUC, 

através do Núcleo de Prevenção a Violência - NPV, entende a centralidade da relação professor-
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aluno no processo de ensino-aprendizagem, e da necessidade de uma prática educacional que 

destaque a compreensão socioemocional, e nesse cenário, propõe a formação com temáticas 

ligadas aos campos socioemocionais, tais como mediação de conflitos e práticas restaurativas. 

Vale ressaltar que o professor, nesses casos, precisa acionar a Rede de Proteção Ativa e seus 

profissionais qualificados para lidar com esse tipo de episódios.  

 

É importante levar em consideração, que o principal público dessa prática são os 

adolescentes de 13 a 16 anos e, em muitos casos, cada vez mais novos. Os dados são o pontapé 

inicial para uma ação qualificada, e pensando nisso, está previsto a produção de dados que 

“escutem” os estudantes acerca da sua compreensão tanto no que diz respeito à automutilação 

quanto ao Bullying, muitas vezes o gatilho para uma prática mais autodestrutiva. A tabela mostra 

dados de 2018 e 2019. 

 

Fonte: Seduc/SEPEDH/NPV 

 

A SEDUC também concentrou energia da equipe pedagógica, e particularmente dos 

psicólogos, nos casos de ideação suicida, considerando as demandas das Unidades Educacionais 

da Rede. Desse modo, salientamos que essa temática requer estratégias de atenção e cuidado, 

uma vez que os episódios têm causado grande preocupação aos profissionais da rede como um 

todo. Ressaltamos que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens no Brasil, e Sergipe, 

segundo o Centro de Valorização da Vida - CVV, é o estado que tem o maior índice tentativas de 

suicídio por autointoxicação do país. Até setembro de 2019, já havia ocorrido 46 casos de suicídios 

efetivados, número que levou o estado ao segundo lugar, no ranking Nordeste, em casos de 

suicídio. Sendo assim, diante desse contexto, é fundamental que sejam implementadas ações de 

prevenção, a exemplo de políticas públicas, tanto na área da saúde, como na área da educação, 

e da Rede de Proteção em geral. 

A meta prevista para 2019, teve como proposta uma redução de 20% dos índices de 

chamado em episódios de automutilação, ideação suicida, conflitos interpessoais, violência 

escolar e demandas percebidas, não foi atingida. As tabelas abaixo mostram dados importantes, 

acerca do assunto. 

CHAMADOS ATENDIDOS – AÇÕES REALIZADAS 

 2018 2019 

Acolhimento de alunos  50 38 

Implementação do SALVE 09 27 

Roda de conversa (professores) 01 4 

Roda de conversa (alunos) 01 4 

Acolhimento de professor  1 1 

Reunião com equipe diretiva das Unidades 23 22 

Palestras  15 8 

Acolhimento de pais  - 5 

Reuniões no Ministério Público - 4 

Formação oferecida pelo NPV - 1 

Visita domiciliar  08 3 

Atividades externas na rede municipal   6 3 

Total de chamados  114 120 
Fonte: SEDUC/SEPEDH/NPV 

DADOS DE AUTOMUTILAÇÃO NA REDE ESTADUAL 2018-2019 

ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE AUTOMUTILAÇÃO NA REDE ESTADUAL 2018-2019 

2018 2019 

116 90 
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SUICÍDIO DE ESTUDANTES DA REDE, POR UNIDADE ESCOLAR - 2018-2019. 
2018 Quantidade 2019 Quantidade 

Col Estadual João Mattos de Oliveira DRE’2 01 Colégio Estadual Ivo do 
Prado –DEA 

01 

Centro de Excelência Atheneu - DEA 01 Colégio Estadual 
Guilherme Campos –DRE3 

01 

- - Colégio Estadual Cícero 
Bezerra – DRE9 

01 

TOTAL DE EPISÓDIOS 02  03 
Fonte: Seduc/SEPEDH/NPV 

 

AMEAÇA À COMUNIDADE ESCOLAR (BOMBA E HOMICÍDIO COLETIVO) 

Ameaça à comunidade  

2019 

Colégio Estadual Manuel Messias / Glória  01 

Colégio Estadual Edelzio Vieira / Capela 01 

Camilo Costa / Aracaju-Coqueiral 01 

Colégio Estadual prof. João Matos de Oliveira/Poço Verde 01 
Fonte: SEDUC/SEPEDH/NPV 
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META: Implementar, em 100% das escolas estaduais, ações de fomento à inclusão, 
valorização e à democratização do acesso à ciência, à tecnologia, à arte e às manifestações 
culturais, de forma intersetorial e em parceria com os municípios, até 2022. 
 

A Ciência e a Tecnologia na 

Escola, foram tema destaque em 2019. 

Nesse contexto destacamos algumas 

ações desenvolvidas nas escolas da 

Rede Estadual, sobre a iniciação 

científica e o desafio dos professores em 

ingressarem com as novas tecnologias 

em sala de aula. Estudo do biogás, 

tingimento de tecido com corantes 

naturais, robótica e impressão 3D, 

astronomia e lançamento de protótipos de 

foguetes, utilização de novas ferramentas 

de tecnologias em sala de aula, todas 

essas ações com habilidades voltadas 

para o protagonismo do aluno, em conjunto com a arte de ensinar dos professores. Nesse sentido 

destacamos:  

 Aulas e oficinas de robótica e impressão 3D no Colégio Francisco Rosa. Nessa ação os alunos, 

da disciplina eletiva de robótica, criam os mais variados dispositivos, como robôs controlados por 

celular, tecnologias assistivas que ajudam pessoas com limitações ou deficiências, mão robótica, 

óculos para pessoas com tetraplegia, dispositivos em braile, entre outros. A impressora 3D, 

permite ao estudante desenhar e imprimir objetos educacionais, como minissistema solar, célula 

impressa para aula de biologia, estrutura molecular de elementos químicos e alfabeto em braile, 

dispositivo para medir a qualidade do ar em qualquer lugar da cidade. Além disso, são 

desenvolvidos também projetos de automação residencial e a criação de aplicativos para 

controlar os dispositivos.  

 A criação do aplicativo “Think Big”, que ensina crianças e jovens a lidarem com situações-

problema que podem levar ao suicídio. Criado por estudantes do Colégio Estadual Alcebíades 

Paes, em Cumbe, que conquistou as primeiras colocações no evento Pitch Regional Nordeste do 

programa. Um exemplo da união entre a tecnologia e protagonismo dos estudantes da rede, a 

partir da participação no Programa Tecnovation Challenge Brasil, uma competição de tecnologia 

e empreendedorismo. 

 Projeto de iniciação científica do Colégio Estadual Antônio Garcia Filho, em Umbaúba, intitulado 

“Laranjas: Produzir, espremer e Saponificar”, consiste em aproveitar o que sobra da produção da 

laranja produzida na região em sabão ecológico, diminuindo o acúmulo de lixo e dando um fim 

sustentável para o excesso da produção. O projeto, coordenado por professora da disciplina de 

química, levou 16 alunos a participarem da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de 

Mato Grosso do Sul (Fetec MS), durante a 71ª Reunião da SBPC. Projeto já foi premiado três 

vezes em eventos científicos. 

 Participação das escolas da Rede na Feira Científica de Sergipe (Cienart), uma iniciativa conjunta 

da Associação Sergipana de Ciência (ASCi), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto 

Federal de Sergipe (IFS).  

Também, como ações de fomento à democratização das tecnologias educacionais, a SEDUC, 

através da Divisão de Tecnologia-DITE/DED, desenvolveu uma série de atividades, com o intuito de 
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potencializar o processo de ensino aprendizagem e democratizar o acesso, aos professores e 

estudantes, às tecnologias educacionais. Nesse sentido destacamos: 

 Capacitação quanto ao uso de Recursos Educacionais Digitais – REDs, uma iniciativa do 

BNDES -. Essas capacitações foram ministradas pela empresa Sincroniza, que dividiu o curso em 3 

módulos, dos quais o primeiro foi ministrado em 2019 e os demais, ocorrerão em 2020, para os 

professores que integram o Projeto Educação Conectada, do Ministério da Educação; 

 Também em 2019, os professores das redes municipal e estadual que lecionam nas turmas 

do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, escolheram o Aprimora, como plataforma de Ensino 

Personalizado para trabalhar a alfabetização e letramento com os alunos. A plataforma irá atender, 

em 2020, cerca de 500 estudantes da rede estadual e 600 das redes municipais, distribuídos em 09 

escolas estaduais e 07 municipais, todas localizadas no município de Lagarto. 

 Fortalecimento da prática pedagógica dos professores, ofertando, de forma gratuita um acervo 

com cerca de 20.000 Objetos Digitais de Aprendizagem – ODAs, através da Plataforma Escola 

Digital. Essa ação possibilitou experiências inovadoras de aprendizagem, inserindo a tecnologia na 

vida escolar dos alunos. 

 Implementação da Oficina Audiovisual, cujo objetivo é fomentar nos alunos e professores 

da rede pública estadual de ensino, o hábito de utilizar a máquina fotográfica, celular, e o computador 

como recurso didático pedagógico em sala de aula. A oficina foi desenvolvida em 7 escolas e 

capacitou 130 estudantes do Ensino Médio. Cada turma foi composta por no máximo 25 participantes 

e ofertada na modalidade híbrida, contando com 20h presenciais e 04h a distância. 

 Desenvolvimento do programa Inventura Experience, um recurso educacional idealizado 

para apoiar escolas no sentido de estimular seus alunos a realizar descobertas e invenções. Em 2019 

foi aplicado na turma do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Gonçalo Rollemberg 

Leite, em Aracaju, que ressaltou a contribuição do Programa para melhoria do rendimento escolar, 

aquisição de conhecimento, melhoria do nível de cognição e de capacidade de concentração, 

habilidades como: criatividade, liderança, colaboração e raciocínio lógico. ” 

 Implementação do Programa Educação Conectada, que liberou para instituições de ensino 

localizadas em Aracaju recursos para contratação de internet diretamente pela escola. O repasse 

variou de R$ 2.400,00 a R$ 3.800,00, e para ter acesso, o gestor teria que fazer a Adesão ao 

programa e preencher o Plano de Aplicação Financeira-PAF. O objetivo do programa é apoiar a 

universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias 

educacionais na educação básica. 

 Capacitação de 200 gestores, para o uso das Ferramentas da Google. Tendo em vista a 

necessidade da implementação do uso de dispositivos digitais na gestão. O curso foi ofertado em 3 

módulos, com duração de 4 horas cada, sendo 12 horas presenciais. 

 Implantação da Plataforma Moodle para oferta e certificação dos cursos, de formação 

continuada no âmbito da SEDUC. Em 2019, cerca de 100 servidores foram capacitados para o 

gerenciamento da plataforma, nas Diretorias Regionais e Departamentos da Seduc.  

 Implantação da Plataforma Google for Education. Em 2019, técnicos da DITE, DED e 

CODIN, bem como professores e gestores das 4 escolas iniciais, cerca de 150 servidores ao todo, 

foram capacitados por embaixadores da Google, vinculados à Universidade Tiradentes - UNIT. 

Posteriormente, os técnicos da DITE e DED serão disseminadores da Google for Education no 

âmbito da SEDUC, onde a partir de 2020 serão os responsáveis pela capacitação dos gestores e 

professores da rede estadual. Inicialmente apenas em 4 unidades escolares, posteriormente em 

escolas com laboratório de informática e por fim, naquelas que não possuam laboratório de 

informática. 
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A Biblioteca Pública Epiphanio 

Dória (BPED) que foi entregue à 

população sergipana totalmente 

reformada e modernizada, com vistas a 

preservar o patrimônio cultural e histórico 

de espaços públicos que integram o meio 

cultural de Sergipe e continuar sendo o 

referencial na formação de leitores, 

desenvolveu uma série de ações 

socioculturais e educativas em 2019. O 

objetivo central foi garantir o acesso do 

público em geral, às obras do acervo 

bibliográfico da instituição, e implementar 

projetos e programas para o incentivo à leitura, para crianças e jovens das escolas públicas. Nesse 

sentido, destacamos as principais ações desenvolvidas: 

 Projeto Reciclatec: ação interdisciplinar que tem mudado a vida de jovens com idade entre 

12 a 21 anos, que cumprem penas socioeducativas. Envolve participação em oficinas de Informática, 

onde aprendem a montar computadores, a fazer uma horta orgânica comunitária, recebem aulas de 

Letramento, Ética e Cidadania. O projeto é desenvolvido na própria Biblioteca Epifânio Dória. 

Recentemente o Reciclatec ganhou destaque nacional, ao ser citado no Encontro de Bibliotecas 

Públicas Iberoamericanos, em Quito, no Equador. 

 Programa "Férias com a Biblioteca": Ação, gratuita, que tem como finalidade viabilizar, 

diariamente, um espaço lúdico e de conhecimento para as crianças, através contação de história, 

roda de leitura e exibição de filmes, oficinas com diversas temáticas, lançamentos de livros infanto-

juvenil, encontro com o Escritor (mensal).  

 Projeto Bped Digital.  

 Cursos e oficinas: de Informática básica e avançada; edição de vídeos; Inglês básico e 

intermediário; Sorobã (ábaco japonês, que consiste em um instrumento para cálculo); Braille; Dança; 

Teatro; e Desenho. 

 Realização de Exposições temáticas e visitas orientadas de escolas e Universidades. 

Vale ressaltar, que durante a obra de reforma, foi implementada a interligação da Biblioteca à 

intranet do Estado através de fibra ótica, permitindo uma conexão de banda larga de alta capacidade. 

Além disso, a Biblioteca Pública Epiphanio Dória coordena também, o Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas de Sergipe, que trabalha em rede com o Sistema Nacional, órgão vinculado ao 

Ministério da Cidadania, buscando fortalecer as ações de estímulo ao livro e à leitura, e nos 

municípios através do fortalecimento de suas bibliotecas por meio de ações, programas e projetos. 

 

O Arquivo Público do Estado de Sergipe Palácio Carvalho Neto (Apes), importante patrimônio 

histórico e cultural, entregue à população sergipana totalmente reformado em 2019, fruto de protocolo 

firmado entre o Governo do Estado e as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), realizada por 

intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, também garantiu, a quem 

se dirigiu ao Apes,  em busca de dados e conhecimentos, melhores condições de acesso às 

informações sobre a história, a cultura e arte em nosso Estado. A ideia é mostrar para a sociedade 

sergipana que o APES é uma instituição viva, e dessa forma, todos os documentos, que exigem 

trabalhos de reprodução, restauração e classificação, estão a serviço dos pesquisadores, dos 

estudantes e da sociedade em geral.   
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Nesse sentido, direcionado aos 

estudantes da Educação Básica e ao 

público em geral, o Arquivo Público 

desenvolveu em 2019 uma série de 

projetos culturais e educativos, dos quais 

destacamos o macro-projeto ‘Arquivo 

Vivo’, com os seguintes projetos: 

 Projeto Café com Memória, 

uma das ações do projeto Arquivo Vivo, 

que tem como objetivo trazer para o 

espaço público a discussão de temas 

através de intelectuais dos diversos 

segmentos, como história, cultura e 

artes. 

 Projeto Café Cultural, com 

aulas e palestras, tanto para os alunos da educação básica quanto para acadêmicos do ensino 

superior; 

 Projeto Mês da Sergipanidade: Em 2019 realizado em parceria com o Departamento de 

Turismo da UFS, teve como foco o desenvolvimento de ações educativas direcionadas à comunidade 

sergipana sobre a importância das temáticas que norteiam a Sergipanidade.  

 Projeto "O Arquivo vai à Escola, a Escola vai ao Arquivo". A proposta é abordar temas 

importantes para os estudantes e fazer com que eles, ao frequentarem o arquivo público, conheçam 

o seu acervo e desenvolvam a iniciação à pesquisa. Além disso, o projeto propõe popularizar o 

arquivo do Estado para as pessoas que estão estudando, fazendo-as perceber a importância de 

preserva toda a memória que está armazenada. 

 Projeto “Minha Escola Tem História": projeto de incentivo à pesquisa, que iniciou em 2019 e 

traz como proposta para 2020, lançar um concurso para as escolas públicas, em que será premiado 

o melhor projeto apresentado. 

Ainda em 2019, o APES iniciou as tratativas com a Family Search (organização de pesquisa 

que coleta, preserva e disponibiliza registros genealógicos do mundo inteiro), para desenvolver, em 

2020, o processo de digitalização de toda a documentação histórica genealógica do Arquivo Público. 

Outra grande perspectiva para o ano de 2020, é o fomento à implantação dos Arquivos Públicos 

Municipais e do Sistema Estadual de Arquivo Público. 

Com o objetivo de despertar nos estudantes, o interesse pela arte, a criatividade, inventividade 

e inovação, além de desenvolver um sujeito emancipado, protagonista e produtor de conhecimento, 

a SEDUC, através do Núcleo de Projetos Inovadores-NUPI, propôs uma série de ações, em parceria 

com diversos atores externos, como Universidade Federal de Sergipe e SEBRAE, dentre as quais 

destacamos:  

 Roda de conversa sobre Cineclube nas Escolas: em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de 

Cinema e Educação (NICE/UFS), a SEDUC, realizou roda de conversa com o tema "Cineclube nas 

Escolas: “Encontros entre Cinema e Educação. A roda de conversa tem como objetivo discutir e 

mobilizar a criação de cineclubes nas escolas, visando à introdução planejada de uma cultura 

audiovisual para a rede de educação básica do Estado de Sergipe. Esse encontro marca a primeira 

atividade pública da Plataforma de Cinema e Educação Básica de Sergipe (CINEDS),  

 Oficinas na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (CASEM) em Nossa 

Senhora do Socorro. O intuito dos encontros é a produção de um filme-carta que possa expressar a 

Fonte: SEDUC /ASCOM 
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subjetividade dos internos na sua experiência socioeducativa junto à unidade, reforçando o 

protagonismo e a expressividade artística e discursiva dos jovens. O Filme-carta consiste em um 

curta-metragem em formato de carta com um destinatário específico no qual os produtores 

apresentam seus pontos de vistas, ideias, reflexões mais intimas e experiências através de imagens, 

sons e narração. A produção será apresentada durante as comemorações do aniversário de um ano 

da unidade da Fundação Renascer. Além do filme-carta, durante a execução das oficinas serão 

produzidos pequenos filmes a fim de estabelecer uma sensibilização sobre linguagem audiovisual e 

aos Direitos Humanos.  

 Implementação da Plataforma de Cinema e Educação Básica de Sergipe: O objetivo da 

CINEDS é viabilizar uma formação permanente em torno do encontro entre cinema e educação, do 

cineclubismo e da relação mídia/juventude, priorizando sempre os Direitos Humanos como tema 

transversal e visando o trabalho com a produção audiovisual nas escolas públicas do Estado.  

Para 2020, considerando a possibilidade de intercâmbio com novos parceiros, a exemplo da 

FAPITEC, a SEDUC planeja implementar ações de inclusão digital, na área das ciências e inovação. 

Além da realização de Peças teatrais, campanhas, performances, oficinas de interpretação, jogos 

dramáticos, leituras dramáticas, pesquisa, difusão de obra e da memória do teatro de Sergipe; 

realização de projetos de dramaturgia teatral itinerante em escolas públicas estaduais; e o fomento 

de produção literária em dramaturgia. Tudo isso envolvendo a comunidade escolar em gera l. 



66 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

META: Implementar Política de Educação de Jovens e Adultos, de forma intersetorial e em 

parceria com os municípios, considerando as especificidades das diferentes etapas e 

modalidades de ensino, até 2022. 

 

Uma das etapas do processo de implementação da Política de EJA, em articulação com os 

municípios, iniciou com o planejamento da oferta de EJAEF (Ensino Fundamental) pela rede 

municipal e EJAEM (Ensino Médio) pela rede estadual de ensino, conforme diretrizes nacionais e 

estaduais, atendendo às demandas de todos os municípios. Nesse sentido, dos 75 municípios 

sergipanos, 53 ofertam a EJA, em escolas da Rede Estadual de Ensino, nas modalidades EJAEFI 1ª 

Fase, EJAEFII 2ª Fase e EJAEM, alcançando todas as Diretorias Regionais de Educação 

(DREs/DEA), e 102 unidades escolares, três dos quais são Centros de Referência em Educação de 

Jovens e Adultos (Crejas).  A EJA nas escolas municipais, está presente em 70 municípios 

sergipanos. A tabela abaixo mostra a matrícula da EJA na rede Estadual de Ensino. 

 

ANO DO CENSO 
EJA presencial  rede Estadual– Matricula Inicial 

Fundamental Médio Total 

2018 6.311 10.628 16.939 

2019 6.349 10.600 16.949 

Fonte: Censo Escolar consolidado de 2018 e 2019– INEP 

 

Ressaltamos ainda nesse processo de implementação da Política de Educação de Jovens e 

Adultos, a articulação com a SEJUC para ampliação da oferta de EJAEF e EJAEM no sistema 

prisional, (atualmente é ofertada a EJAEF I em 90% dos presídios do Estado) e a articulação com a 

SEIT e Fundação Renascer para ampliação da oferta de EJAEF e EJAEM no sistema socioeducativo 

(no momento é ofertada a EJAEF I, EJAEF II e nas três unidades de medidas socioeducativas). Tanto 

no sistema prisional quanto no socioeducativo a SEDUC, através do Departamento de Educação, 

vem desenvolvendo ações pedagógicas voltadas para as competências e habilidades da BNCC e do 

Currículo de Sergipe, contribuindo assim, para o processo de reintegração social das pessoas 

privadas de liberdade. A exemplo do Projeto “EJA como caminho socioeducativo: desenvolvimento 

de competências e habilidades para o exercício da liberdade”, e do Projeto “Educação nas prisões: 

desenvolvimento de competências e habilidades para o exercício da liberdade”.  

Outra ação importante nessa área, em 2019, foi a construção do Caderno complementar ao 

Currículo de Sergipe da modalidade EJA e Reestruturação do Projeto Político Pedagógico da EJA, 

tendo como referências a BNCC e o Currículo de Sergipe, considerando as especificidades e 

diversidades dessa modalidade de ensino. 

No escopo da política de EJA do estado, foi reformulado o Plano Estadual de Educação nas 

Prisões (PEEP/SE) 2019-2022 e instituído o Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação das Ações e Metas contidas no Plano, contando com representantes de diversas 

instituições, coordenadas pelo Departamento de Educação (DED/SEDUC), por intermédio do Serviço 

de Educação de Jovens e Adultos (Seja) em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa 

do Consumidor (Sejuc). A proposta visa garantir a alfabetização, elevação da escolaridade e 

qualificação profissional para a população jovem e adulta privada de liberdade, assegurando a elas 

o direito à educação e à promoção da ressocialização. O PEEP, alinha-se ao Plano Nacional de 

Educação e ao Plano Estadual de Educação, apresentando um diagnóstico da realidade do sistema 

prisional sergipano a partir do qual é possível traçar ações estratégicas que visam garantir uma 

educação de qualidade a população jovem e adulta privada de liberdade. Sendo assim, a SEDUC 

entende que o ensino nos espaços prisionais, é um instrumento de resgate da dignidade humana, do 
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desenvolvimento do pensamento reflexivo, da atividade criadora e inovadora, que possibilita a 

construção da autonomia pessoal, preparando o sujeito para a reinserção social. 

Considerando as formações continuadas, para professores e profissionais da EJA, foram 

contemplados aproximadamente 450 profissionais da EJA (gestores, coordenadores, técnicos e 

professores da EJAEF II (2ª Fase) e EJAEM), abrangendo as 10 Diretorias Regionais de Educação. 

Nas formações, foram abordados temas relacionados à EJA, à BNCC e ao Currículo de Sergipe, em 

parceria com o Fórum Estadual Permanente de EJA. Também foram realizadas formações 

específicas para atender 50 professores das Escolas-Piloto da EJA Diurno, dando um panorama 

geral relativo à legislação e histórico da Educação de Jovens e Adultos, ampliando o foco para as 

Metodologias Ativas, Pedagogia de Projetos e Projetos Interdisciplinares na EJA. 

Em parceria com o DRH/CQP, os professores e técnicos da SEDUC e das DREs/DEA foram 

preparados para atuar na implementação do componente curricular Projeto de Vida, Educação 

Empreendedora e Financeira, em parceria com o Sebrae. Ressaltamos ainda neste ano de 2019, a 

produção intelectual de artigos científicos pela equipe de técnicos da SEDUC, os quais foram 

apresentados no Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (Alfaeja) 

e no Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar (Cobeai) e publicação impressa no 

livro do Projeto Azahar, em parceria com a Petrobras e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Por último, mas não menos importante, salientamos a ampliação do número de Certificação 

(nível fundamental e médio) de Jovens e Adultos, que não concluíram a Educação Básica na idade 

certa.  Nesse sentido, a SEDUC, através do Departamento de Educação-DED/SEJA, por intermédio 

da Divisão de Exames e Certificação – DIEX, proporciona à população sergipana, estratégias 

voltadas para a Certificação e elevação da escolaridade, quais sejam: os Exames de Suplência em 

regime especial e o Exame Nacional de Competências para a Certificação de Jovens e Adultos – 

Encceja (INEP/MEC). A tabela abaixo mostra os dados dos exames no Estado. 

 

INICIATIVA/AÇÃO 

Nº DE 

OFERTAS EM 

2019 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

Nº DE APROVADOS/CERTIFICADOS 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Total  

Exames de Suplência em regime 

especial – SEDUC/DED/SEJA/DIEX 
119 5.846 51 947 998 

Exame Nacional de Competências 

para a Certificação de Jovens e 

Adultos – ENCCEJA (INEP/MEC) 

01 24.326* 728 1.650 2.378 

Total geral 3.376 

Fonte: SEDUC/DED/SEJA/DIEX 

*número de participantes do Encceja que indicaram a SEDUC, como Instituição Certificadora em 2019. 

 

Salientamos que no caso do Encceja, ofertado pelo INEP/MEC uma vez por ano, foram 

inscritos no Estado, um total de 40.422 pessoas, dessas, 24.326 indicaram a SEDUC como instituição 

Certificadora (a outra instituição certificadora é o Instituto Federal de Sergipe-IFS). Dos que 

indicaram a SEDUC como instituição certificadora, 8.645 foi do Ensino Fundamental e, 15.681 para 

o Ensino Médio.  Nesse sentido, o governo do Estado através da SEDUC, certificou 998 Jovens e 

adultos através dos Exames de Suplência em regime especial, e 2.378 (até o momento) através do 

Exame Nacional de Competências para a Certificação de Jovens e Adultos – Encceja, um total geral 

de 3.376 jovens e adultos certificados.  
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Vale ressaltar, que às Pessoas 

Privadas de Liberdade - PPL, também foi 

oportunizada a participação nos Exames 

Supletivos, tanto no Sistema Prisional, 

quanto nas Unidades Socioeducativas do 

Estado de Sergipe. Em 2019, nos dois 

momentos ofertados, participaram 460 

candidatos, desses 303, para a certificação 

no Ensino Fundamental e 157 no Ensino 

Médio. A Tabela abaixo mostra os resultados 

das PPL nos Exames Supletivos 

 

 

 

INICIATIVA/AÇÃO 

Nº DE 

OFERTAS 

EM 2019 

Nº DE PARTICIPANTES Nº DE APROVADOS/CERTIFICADOS 

PPL - Ensino 

Fundamental 

PPL -Ensino 

Médio 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Total 

Exames de Suplência para PPL– 

SEDUC/DED/SEJA/DIEX 
02 303 157 37 21 58 

 

No que concerne ao Exame Nacional de Competências para a Certificação de Jovens e 

Adultos – Encceja, os dados de 2019, referentes aos resultados das Pessoas Privadas de Liberdade 

– PPL nesses exames, ainda não estão disponíveis.  
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V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

META: Realizar, até 2022, a V Conferência Estadual de Educação, em parceria com os 

municípios, com vistas a avaliar, de forma ampla e democrática, a execução do Plano Estadual 

de Educação e subsidiar a elaboração do PEE-2025-2035. 

 

O Fórum Estadual de Educação de Sergipe (FEE/SE), que tem por finalidade coordenar a 

Conferência Estadual de Educação, acompanhar e avaliar a implementação de suas deliberações, 

ao longo de 2019, estruturou a minuta do Documento Base que norteará as atividades das 

Conferências de Educação previstas para o período de fevereiro a julho de 2020. Esse documento 

corresponde a dados de monitoramento das metas, estratégias e ações desenvolvidas para alcançar 

os objetivos do Plano Estadual de Educação (PEE/SE). 

Nesse sentido, serão realizadas seis Conferências Intermunicipais, no 1º semestre de 2020, e a 

Conferência Estadual prevista para o 2º semestre desse mesmo ano. Vale ressaltar que a 

Conferência Estadual de Educação de Sergipe, precedida de Conferências Intermunicipais de 

Educação, tem por objetivo geral 

mobilizar a sociedade sergipana para 

intensificar o monitoramento e a 

avaliação do cumprimento do 

PEE/SE, propondo melhorias à 

política estadual, bem como 

responsabilidades, 

corresponsabilidades, atribuições 

concorrentes, complementares e 

colaborativas entre os entes 

federativos. Além da minuta do 

documento base, foi aprovado o 

regimento das conferências 

intermunicipais e o calendário das 

reuniões ordinárias, para 

planejamento das conferências, que 

ocorrerão no próximo ano. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 

 

CONSTRUIR E MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A 

EDUCAÇÃO, BEM COMO GARANTIR A MODERNIZAÇÃO E OS 

INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DAS 

UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DA 

COMUNIDADE ESCOLAR, COM VISTAS A PROPORCIONAR 

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM SEGUROS, INCLUSIVOS E 

EFICAZES PARA TODOS OS ESTUDANTES. 
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4.1. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS CONCLUÍDAS NO ANO 2019 
 

4.1.1. ENSINO REGULAR: 

Na ação de reforma e/ou ampliação de unidades escolares de ensino regular, no ano de 2019, 
foram concluídas 03 obras, com investimentos no valor de R$ 1.421.442,83, conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Colégio Estadual Tobias Barreto 
Aracaju / DEA  

Revisão nas instalações elétricas e na cobertura, 
adequações na cozinha e no depósito de alimentos 
perecíveis e não perecíveis e construção de 
espaço coberto para recreação do Colégio 
Estadual Tobias Barreto, localizado no município 
de Aracaju/SE. 

R$ 584.834,35 mai/2018 mai/2019 

Escola Estadual Poeta José 
Sampaio 

Carmópolis /DRE4 

Reforma da Escola Estadual Poeta José Sampaio R$ 314.145,48 nov/2018 ago/ 2019 

Colégio Indígena Estadual Dom 
José Brandão De Castro/ Porto Da 

Folha DRE 7 

Reforma e Ampliação do Colégio Indígena 
Estadual Dom José Brandão de Castro, Localizado 
no Município de Porto Da Folha/SE. 

R$ 522.463,00 fev/ 2019 nov/2019 

TOTAL (R$) R$ 1.421.442,83 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.1.2. ENSINO MÉDIO INTEGRAL: 

Na ação de reforma e/ou ampliação de unidades escolares de Ensino Médio Integral, no ano 
de 2019, foram concluídas 04 obras, com investimentos no valor de R$ 10.605.837,08, conforme 
tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

C. de Exc. Prof. José Carlos 
de Souza 

Aracaju/ DEA 

Revisão nas instalações elétricas e aumento de 
carga, revisão na cobertura, adaptação das salas de 
aula para climatização e melhorias na cozinha, 
depósito perecível e não perecível e no arquivo do 
Centro de Excelência Prof. José Carlos de Souza 

R$ 647.503,23 abr/2018 jun/2019 

C. de Exc. Atheneu 
Sergipense 

Aracaju/DEA 

Reforma e Ampliação do Centro de Excelência 
Atheneu Sergipense. 

R$ 9.056.669,28 out/ 2017 out/ 2019 

C. de Exc. Arquibaldo 
Mendonça 

Indiaroba /DRE 01 

Reforma e ampliação do Centro de Excelência 
Arquibaldo Mendonça 

R$ 509.097,50 jan/ 2019 out/ 2019 

C. de Exc. Dr. Milton Dortas 
/Simão Dias DRE2 

Aumento de carga, adequação para climatização do 
Colégio Estadual Dr. Milton Dortas 

R$ 392.567,07 jul/2018 mar/ 2019 

TOTAL (R$) R$ 10.605.837,08 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

 

4.2. REFORMA DE QUADRAS, EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL, CONCLUÍDAS 
NO ANO 2019 
 

Na ação de reforma de quadras, em escolas de Ensino Médio Integral, no ano de 2019, foram 

concluídas 05 obras, com montante no valor de R$ 1.934.871,49, conforme tabela abaixo:  

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Centro de Excelência Dr. Milton 
Dortas  

Simão Dias - DRE2  

Recuperação da Estrutura da Quadra Poliesportiva 
do Colégio Estadual Dr. Milton Dortas  

R$ 219.702,05 jul/2018 março/ 2019 

Colégio Estadual Professora Maria 
das Graças Azevedo Melo  - Aracaju 

- DEA 

Recuperação das instalações elétricas, 
recuperação e ampliação do alambrado da quadra 
poliesportiva e pintura de todo o perímetro externo 
do CE Prof.ª Maria das Graças Azevedo Melo 

R$ 427.835,75 abr/2018 janeiro/ 2019 

Centro De Excelência Professor 
José Carlos De Sousa  

Aracaju - DEA 

Reforma geral da Quadra Poliesportiva do Centro 
de Excelência Professor José Carlos de Sousa, no 
Município de Aracaju/SE. 

R$ 405.945,12 abr/2019 novembro/2019 
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REFORMA DE QUADRAS, EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL, CONCLUÍDAS NO ANO 

2019(cont) 
UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Colégio Estadual Prof. Gonçalo 
Rollemberg Leite 
Aracaju  - DEA 

Reforma geral da quadra poliesportiva do Colégio 
Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, no 
município de Aracaju 

R$ 377.091,47 jun/2019 nov/2019 

Centro de Excelência Deputado 
Jonas Amaral   

Nossa Senhora do Socorro - 
DRE8 

Recuperação das instalações elétricas da quadra 
poliesportiva e do bloco anexo e instalação de 
alambrado da quadra do Centro De Excelência 
Deputado Jonas Amaral 

R$ 504.297,10 abr/2018 abril/2019 

TOTAL (R$) R$ 1.934.871,49 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.3. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL, 
CONCLUÍDAS NO ANO 2019 

 

Na ação de construção de quadras nas escolas de Ensino Médio Integral, no ano de 2019, 

foram concluídas 03 obras, com investimentos no valor de R$ 2.019.878,35, conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Centro De Excelência Professora Maria 
Ivanda De Carvalho Nascimento - 

Aracaju - DEA 

Construção de cobertura da quadra 
poliesportiva padrão SEDUC do Centro 
de Excelência Professora Maria Ivanda 
de Carvalho Nascimento, em 
Aracaju/SE. 

R$ 1.124.252,16 jul/2018 abr/2019 

Centro de Excelência José Rollemberg 
Leite 

Aracaju - DEA 

Construção de quadra poliesportiva 
com cobertura do Centro de Excelência 
José Rollemberg Leite 

R$ 415.923,01 jul/2018 mai/2019 

Colégio Estadual Professor João Costa  
Aracaju -  DEA 

Construção da quadra de esportes do 
Colégio Estadual Professor João Costa 

R$ 479.703,18 nov/2018 julho/2019 

TOTAL (R$) R$ 2.019.878,35 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.4. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU MANUTENÇÃO CONCLUÍDAS NO ANO 2019 
 
Foi investido o montante no valor de R$ 1.996.859,08 em serviços de engenharia e/ou 

manutenção, conforme tabela abaixo. 

 
UNIDADE ESCOLAR VALOR (R$) PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

C. E. Secretário Francisco Rosa Santos /Aracaju - DEA R$ 7.454,80 fev/2019 mar/2019 

C. E. José Augusto Ferraz  /Aracaju - DEA R$ 31.994,17 dez/ 2018 jan/2019 

C. E. Prof. Judite Oliveira   / Aracaju -  DEA R$ 141.426,60 jun/ 2019 set/ 2019 

E. E. São Cristóvão  Aracaju - DEA R$ 31.335,39 Jun/ 2019 Jul/ 2019 

C. E. Murilo Braga  / Itabaiana - DRE3 R$ 31.604,12 mai/ 2019 jun/ 2019 

C. E. General Calazans /  Nossa Senhora Das Dores - DRE5 R$ 31.154,81 dez/ 2018 jan/209 

C. E. Maria Rosa de Oliveira, C. E. Prof.ª Olga Barreto, Tobias Barreto e 
São Cristóvão / DRE2 e DRE 08 

R$ 30.400,16 dez/ 2018 jan/2019 

Diversas unidades escolares R$ 476.647,05 jan/ 2019 mai/2019 

C. E. Deputado Joaldo Vieira Barbosa; C. E. Hélio Wanderley Sobral 
Carvalho; Salgado e Itaporanga D’ajuda 
DRE 02 e DRE 08 

R$ 27.244,22 mar/ 2019 abr/2019 

Departamento de Inspeção Escolar - SEDUC R$ 32.270,41 abr/ 2019 jun/2019 

Diversas unidades escolares R$ 6.700,00 abr/ 2019 mai/2019 

C. E. Profissionalizante Berila Alves De Almeida ; C. E. Profissionalizante 
Prof.ª Neuzice Barreto / N. S. Dores e N. S. do Socorro -  DRE 05 e 08 

R$ 30.389,03 jun/ 2019 ago/2019 

Diversas unidades escolares R$ 599.990,69 set/2018 out/ 2019 

Diversas unidades escolares R$ 518.247,63 Mar/2018 abr/2019 

TOTAL (R$) R$ 1.996.859,08 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 
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4.4.1 MINI MONTA 

De 2018 a 2019, foram realizados os serviços de manutenção em unidades escolares e prédios 

administrativos, distribuídos por Diretoria Regional, sendo atendidas 239 unidades escolares e 08 

prédios administrativos, na modalidade Mini Monta, onde foram investidos R$ 5.283.704,81. 

 

4.5. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM ANDAMENTO NO ANO 2019 
 

4.5.1. ENSINO REGULAR: 

 

Na ação de reforma e/ou ampliação de unidades escolares de Ensino Regular, no ano de 

2019, encontram-se em andamento 02 obras, com investimentos no valor de R$ 745.187,21, 

conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO 
VALOR 

(R$) 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

CEEP Maria Fontes de 
Faria 

Boquim - DRE2 

Reforma do Centro Estadual de Educação 
Profissional Maria Fontes de Faria, 

localizada no Município de Boquim/SE.  
Em andamento 

471.548,26 out/ 2019 Previsão para 
abr/2020. 

Escola Estadual Professor 
Gomes Neto 

Santana do São Francisco 
- DRE6 

Reforma da Escola Estadual Professor 
Gomes Neto, localizada em Santana do 

São Francisco/SE. Em andamento 

273.638,95 jun/ 2019 Previsão para 
mar/ 2020. 

TOTAL (R$) R$ 745.187,21 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.5.2. ENSINO MÉDIO INTEGRAL: 

Na ação de reforma e/ou ampliação de unidades escolares de Ensino Médio Integral, no ano 

de 2019, encontram-se em andamento 03 obras, com investimentos no valor de R$ 3.339.858,67, 

conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Colégio Estadual 
Senador Walter Franco 

Estância / DRE 01 

Reforma e Ampliação do Colégio Estadual 
Senador Walter Franco, no Município de 

Estância/SE – Em andamento 

 695.245,60 

 
dez/2019 

Previsão para 
mai/2020. 

Centro de Excelência 
Dr. Milton Dortas 

Simão Dias  - DRE2 

Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Dr. 
Milton Dortas, no município de Simão Dias/SE.  

Em andamento 

 
1.220.322,83 

Out 
/2019 

Previsão para 
out/ 2020. 

Centro de Excelência 
Hamilton Alves Rocha 
São Cristóvão DRE6 

Reforma e ampliação do Centro de Excelência 
Hamilton Alves Rocha. Em andamento 

1.424.290,24 dez/2019 
Previsão para 

dez/2020 

TOTAL (R$) R$ 3.339.858,67 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 
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4.6. REFORMA DE QUADRAS EM ANDAMENTO NO ANO 2019 
  

4.6.1. ENSINO MÉDIO INTEGRAL: 

 
Na ação de reforma de quadra de Ensino Médio Integral, no ano de 2019, encontram-se em 

andamento 04 obras, com investimentos na ordem de R$ 1.165.562,78, conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO 
VALOR 

(R$) 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Colégio Estadual 
Gilberto Freire 

Nossa Senhora do 
Socorro – DRE 8 

Conclusão da Quadra de Esportes, com estrutura de pórtico 
pré-moldado de concreto e cobertura em telha de alumínio, e 
construção do vestiário do Colégio Estadual Gilberto Freire, 

localizado no município de Nossa Senhora do Socorro/SE. Em 
andamento 

420.166,35 set/2019 Previsão para 
mar/2020. 

Centro de Excelência 
Santos Dumont 
 Aracaju – DEA  

Reforma geral da Quadra Poliesportiva do Centro de 
Excelência Santos Dumont, no município de Aracaju. Em 

andamento 

306.272,62 jul/ 2019 Previsão para 
conclusão: 
mar/2020. 

Colégio Estadual 
Manuel Dantas Cedro 
de São João – DRE 6 

Reforma geral da Quadra Poliesportiva do Colégio Estadual 
Manuel Dantas, no Município de Cedro de São João/SE. Em 

andamento 

302.027,19 nov/ 
2019 

Previsão para 
jun/2020. 

Centro de Excelência 
Hamilton Alves Rocha - 

São Cristóvão DRE 8 

Reforma da Quadra de Esportes, do Centro de Excelência 
Hamilton Alves Rocha. Em andamento 

137.096,62 dez/ 
2019 

Previsão para 
dez/2020 

TOTAL (R$) R$ 1.165.562,78 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.7. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ANDAMENTO NO ANO 2019 
 

4.7.1. ENSINO REGULAR: 

 
Na ação de construção de quadra de escolas do ensino regular, no ano de 2019, encontram-

se em andamento 02 obras, no valor de R$ 1.131.083,17, conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

C. E. Manuel Bomfim / 
Arauá - DRE1 

Construção da quadra de esporte padrão SEDUC do Colégio 
Estadual Manuel Bomfim, localizado no município de Arauá/SE.  

417.887,81 Ago/ 
2019 

Previsão para 
fev/ 2020. 

C. E. Dr Jugurta 
Barreto De Lima 
/Aracaju- DEA 

Construção de Cobertura e Reforma da Quadra Poliesportiva 
do Colégio Estadual Dr Jugurta Barreto De Lima. Em 

andamento 

713.195,36 Agos/ 
2018 

Previsão para 
jan/2020 

TOTAL (R$) R$ 1.131.083,17 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 
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4.7.2. ENSINO MÉDIO INTEGRAL 

Na ação de construção de quadras, nas Unidades Escolares de Ensino Médio Integral, no ano 

de 2019, encontram-se em andamento 03 obras, no valor de R$ 1.533.496,54, conforme tabela 

abaixo: 

UNIDADE ESCOLAR OBJETO VALOR (R$) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Colégio Estadual 
Professor Abelardo 

Romero Dantas - 
Lagarto  DRE2 

Construção da quadra de esporte padrão 
SEDUC do Colégio Estadual Professor 
Abelardo Romero Dantas, Localizado Em 
Lagarto/SE.  

R$ 410.443,28 nov/20
19 

Previsão para 
mai/2020. 

Centro de Excelência 
Felisbello Freire 

Itaporanga D’ajuda  - 
DRE8  

Construção da quadra de esporte 
padrão SEDUC e construção parcial do 

muro do Colégio Estadual Felisbelo 
Freire, localizado em Itaporanga 

D’ajuda/SE. Em andamento 

R$ 566.846,08 nov/20
19 

Previsão para 
mai/2020. 

Centro de Excelência 28 
de Janeiro 

Monte Alegre de 
Sergipe - DRE 09 

Construção da quadra de esporte padrão 
SEDUC do Centro de Excelência 28 de 
Janeiro. Em andamento 

R$ 556.207,18 dez/ 
2019 

Previsão para 
jul/2020 

TOTAL (R$) R$ 1.533.496,54 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.8. REFORMA DE GINÁSIOS E ESTÁDIOS DE ESPORTE, NO ANO 2019 - EM ANDAMENTO  
 

Na ação de reforma de estádios e ginásios, no ano de 2019, encontram-se em andamento 04 
obras, no valor de r$ 7.554.837,05, conforme tabela abaixo: 

ESTÁDIO OU 
GINÁSIO 

OBJETO VALOR (R$) PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

Ginásio de Esportes 
Constâncio Vieira - 

Aracaju 

Reforma do piso da quadra de esportes do 
Ginásio de Esportes Constâncio Vieira 

R$ 201.752,55 jul/ 2018 Em andamento 

Elaboração dos projetos complementares 
de engenharia da reforma do Ginásio de 

Esportes Constâncio Vieira 

R$ 76.539,24 Nov/2019 

Reforma e adequação do Ginásio de 
Esportes Constâncio Vieira  

R$ 2.984.726,80 

Estádio Paulo 
Barreto de Menezes 

Lagarto 

Ampliação e reforma do Estádio Paulo 
Barreto de Menezes 

R$ 3.555.224,87 Jul/ 2018 Em andamento 

Estádio Estadual 
Adolfo Rollemberg 

Aracaju 

Reforma do Estádio Estadual Adolfo 
Rollemberg. Em andamento 

R$ 482.954,09 Dez/ 2019 Previsão 
jun/2020. 

Estádio Estadual 
Etelvino Mendonça 

Itabaiana 

Recuperação de estrutura de concreto 
armado, aumento de guarda-corpo em 
tubo galvanizado das arquibancadas, 

recuperação e execução das escadas de 
marinheiro das torres de iluminação do 
Estádio Estadual Etelvino Mendonça, 

localizado no município de Itabaiana/SE. 
Em andamento 

R$ 253.639,50 nov/ 2019 Previsão: 
mai/2020. 

TOTAL (R$) R$ 7.554.837,05 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

4.9. PERSPECTIVAS PARA 2020 
 

Encontram-se em processo de licitação, 17 obras que serão emitidas ordens de serviços já 

em 2020. Dessas, 05 na área de esporte, com um valor total de R$ 1.805.921,82, e 06 em unidades 

escolares de Ensino Médio Integral, no montante de R$ 15.226.297,51, conforme tabelas abaixo. 

Além disso, serão emitidas ordens de serviços de 06 obras para serviços de manutenção nas 

unidades escolares e prédios administrativos das Diretorias Regionais de Educação, no valor de R$ 

15.437.574,04.  
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ESPORTE: 

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$) 

N. S. de Lourdes Reforma e ampliação da infraestrutura esportiva do Campo de Futebol 
de Nossa Senhora de Lourdes (convênio com a Caixa Econômica). 

R$ 498.892,83 

Propriá /Simão Dias Serviços de engenharia nos Estádios e Ginásios R$ 150.459,99 

Indiaroba Construção de quadra de esportes, padrão SEDUC, em Indiaroba R$ 385.523,00 

Moita Bonita Construção de quadra de esportes, padrão SEDUC, em Moita Bonita R$ 385.523,00 

São Cristóvão Construção de quadra de esportes, padrão SEDUC, em São Cristóvão R$ 385.523,00 

TOTAL (R$) R$ 1.805.921,82 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

ENSINO MÉDIO INTEGRAL: 

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$) 

Aracaju – DEA  Reforma e ampliação do Colégio Estadual Leandro Maciel, com reforma da 
quadra de esportes e campo de futebol. 

R$ 3.343.568,37 

Aracaju – DEA  Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Professor João Costa, no município 
de Aracaju/SE 

R$ 2.669.178,79 

Aracaju – DEA  Reforma e Ampliação do Colégio Estadual John Kennedy, no município de 
Aracaju/SE 

R$ 1.873.964,31 

Aracaju – DEA  Reforma da quadra e reforma e ampliação da Escola Estadual Paulo Freire, 
no município de Aracaju/SE 

R$ 2.043.133,02 

Aracaju – DEA  Reforma com ampliação do Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, 
no município de Aracaju/SE 

R$ 2.892.238,57 

Santa Rosa de 
Lima – DRE 08 

Reforma com ampliação e construção da quadra de esportes do Colégio 
Estadual Dr. Edélzio Vieira de Melo, no município de Santa Rosa de Lima/SE 

R$ 2.404.214,45 

TOTAL (R$) R$ 15.226.297,51 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

Ainda nesse contexto, estão sendo elaborados 07 projetos básicos para obras de   reforma 

e/ou ampliação de unidades escolares de Ensino Médio Integral, e 02 projetos básicos para 

construção de quadras de escolas de Ensino Regular, um investimento total de R$ 15.044.891,22. 

Vale ressaltar, que há previsão de enviar essas obras para licitação, já em 2020. Conforme tabelas 

abaixo.  

ENSINO MÉDIO INTEGRAL: 
MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$) 

Aracaju – DEA  Reforma da quadra e reforma e ampliação do Colégio Estadual Nelson 
Mandela, no município de Aracaju/SE 

R$ 2.185.619,22 

Aracaju – DEA  Reforma com ampliação do Centro de Excelência Dom Luciano Jose 
Cabral Duarte, no município de Aracaju/SE  

R$ 2.688.734,38 

Capela – DRE  04 Reforma, Ampliação e Construção da quadra do Colégio Estadual 
Edelzio Vieira de Melo, no município de Capela/SE 

R$ 2.484.497,88 

Pacatuba – DRE 06 Reforma, Ampliação e Construção da quadra do Colégio Estadual Dr. 
Leandro Maciel, no município de Pacatuba/SE 

R$ 1.866.691,69 

Monte Alegre de 
Sergipe – DRE 09 

Reforma e Ampliação do Centro De Excelência 28 de Janeiro, no 
município de Monte Alegre de Sergipe/SE 

R$ 1.413.149,43 

N. S. da Glória  - DRE 
09 

Reforma do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, no 
município de Nossa Senhora da Glória/SE 

R$ 1.123.048,00 

Canindé de São 
Francisco  - DRE 09 

Reforma da quadra e reforma e ampliação do Colégio Estadual Dom 
Juvêncio De Brito, no município de Canindé de São Francisco/SE 

R$ 2.091.620,54 

TOTAL (R$) R$ 13.853.361,14 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

ENSINO REGULAR: 

MUNICIPIO OBJETO VALOR (R$) 

Aracaju – DEA  Construção da quadra de esportes, padrão SEDUC, da Escola Estadual 
Prof. Manoel Franco Freire, no município de Aracaju/SE  

 
R$ 598.078,92 

N. S. do Socorro – 
DRE 08  

Construção da quadra de esportes, padrão SEDUC, da Escola Estadual 
Prof.ª Maria Hermínia Caldas, no município de Nossa Senhora do 
Socorro/SE 

 
R$ 593.451,16 

TOTAL (R$) R$ 1.191.530,08 
Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 
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A partir da estratégia de captação de Recursos do Governo Federal, em 2019 foi inserido no 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC/FNDE, 58 projetos de reforma 

de unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio, com previsão de início já em 2020.  A fonte 

de recursos para execução dessas obras, provem de Emenda Parlamentar, com valor, já 

empenhado, de R$ 56.000.000,00, que serão investidos não só na reforma das unidades escolares, 

mas também na aquisição de equipamentos. A tabela abaixo, traz a lista de escolas que serão 

contempladas.  

Tabela: Unidades Escolares contempladas com Recursos da Emenda Parlamentar. 

UNIDADE ESCOLAR MUNICÍPIO DRE VALOR  

Colégio Estadual Leonor Teles De Menezes Aracaju DEA R$ 801.146,19 

E.E.  Monsenhor Carlos Camélio Costa Aracaju DEA R$ 1.532.489,03 

Colégio Estadual General Siqueira Aracaju DEA R$ 1.201.045,03 

Escola Estadual D. Vicente Távora Aracaju DEA R$ 761.312,66 

Escola Estadual Wolney Leal De Melo Aracaju DEA R$ 1.047.218,48 

E.E. Prof.ª Myriam De Oliveira Santos Melo Aracaju DEA R$ 755.029,10 

Escola Estadual José Da Silva Ribeiro Filho  Aracaju DEA R$ 979.314,40 

Escola Estadual Augusto Maynard Aracaju DEA R$ 825.279,97 

E. E. Francisco Portugal  Aracaju  DEA R$ 1.355.453,00 

Escola Estadual Professora Áurea Melo  Aracaju   DEA R$ 650.233,35 

E.E.Cel. Otávio De Souza Leite  Cristinápolis DRE 01 R$ 343.260,64 

Escola Estadual Constâncio Vieira  Estância DRE 01 R$ 608.518,02 

Colégio Estadual Prof. Gilson Amado  Estância DRE 01 R$ 1.908.767,80 

Colégio Estadual Gumercindo Bessa Estância DRE 01 R$ 1.223.227,79 

Colégio Estadual Arabela Ribeiro  Estância DRE 01 R$ 370.714,47 

Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes Pedrinhas DRE 01 R$ 658.485,75 

E.E. Dom. José Vicente Távora Tomar Do Geru DRE 01 R$ 800.053,92 

Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho Umbamba DRE 01 R$ 1.273.536,21 

Escola Estadual Dr. Evandro Mendes Lagarto DRE 02 R$ 716.151,61 

Colégio Estadual Silvio Romero  Lagarto DRE 02 R$ 2.013.952,33 

Colégio Estadual Antônio Muniz De Souza Poço Verde DRE 02 R$ 936.654,12 

Colégio Estadual Prof. João De Oliveira Poço Verde DRE 02 R$ 1.587.763,98 

Escola Estadual Epifânio Dórea Poço Verde DRE 02 R$ 1.424.528,17 

Escola Estadual João Antônio Cesar Tobias Barreto DRE 02 R$ 706.861,93 

E.E. Presidente Castelo Branco Tobias Barreto DRE 02 R$ 624.997,09 

C.E. Abelardo Barreto Do Rosário Tobias Barreto DRE 02 R$ 1.212.111,24 

Colégio Estadual Professor Artur Fortes Carira DRE 03 R$ 1.488.785,17 

Escola Estadual Eduardo Silveira Itabaiana DRE 03 R$ 1.251.044,64 

Colégio Estadual Dr. Airton Teles Itabaiana DRE 03 R$ 882.280,97 

Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos Macambira DRE 03 R$ 1.133.288,95 

Escola Estadual Prof.ª Mª Berenice B. Alves Capela DRE 04 R$ 392.710,52 

C.E. Prof.ª Maria Conceição De Santana General Maynard DRE 04 R$ 384.255,44 

Colégio Estadual José De Matos Teles Japaratuba DRE 04 R$ 607.728,25 

Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes Maruim DRE 04 R$ 844.617,11 

Colégio Estadual Alcebíades Paes Cumbe DRE 05 R$ 459.128,99 

 

 

 

 

 

http://seed/site/redeestadual/Escola.asp?cdescola=428&cdestrutura=191
http://seed/site/redeestadual/Escola.asp?cdescola=434&cdestrutura=193
http://seed/site/redeestadual/Escola.asp?cdescola=227&cdestrutura=338
http://seed/site/redeestadual/Escola.asp?cdescola=4&cdestrutura=450
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Tabela: Unidades Escolares contempladas com Recursos da Emenda Parlamentar. (cont) 

UNIDADE ESCOLAR MUNICÍPIO DRE VALOR 

C.E. Prof. Fernando Azevedo N. S. Das Dores DRE 05 R$ 664.745,49 

Colégio Estadual General Calazans N.S. Das Dores DRE 05 R$ 1.319.306,90 

C.E. Manoel Joaquim De Oliveira Campos Amparo de São Francisco DRE 06 R$ 863.864,04 

E. E. Milton Azevedo  Aquidabã  DRE 06 R$ 1.355.453,00 

Escola Estadual Dr. Eronildes De Carvalho Canhoba DRE 06 R$ 415.639,73 

olégio Estadual São Francisco De Assis Canhoba DRE 06 R$ 559.699,90 

Escola Estadual Manoel Antônio Pereira Ilha Das Flores DRE 06 R$ 474.631,68 

Escola Estadual Graccho Cardoso Propriá DRE 06 R$ 1.144.581,61 

Colégio Estadual Antônio Mathias Barroso Santana do São Francisco DRE 06 R$ 1.072.916,22 

Colégio Estadual João Dias Guimarães São Francisco DRE 06 R$ 599.079,03 

Escola Estadual Monsenhor Rangel Gararu  DRE 07 R$ 758.581,22 

Escola Estadual Francisco Sales Sobral Itaporanga D’ajuda DRE 08 R$ 503.868,77 

E.E.  Professor Antônio Nobre De Almeida  Laranjeiras DRE 08 R$ 367.817,92 

Escola Estadual João Ribeiro  Laranjeiras DRE 08 R$ 552.589,47 

Colégio Estadual Frei Inocêncio N. S. Do Socorro DRE 08 R$ 1.093.329,56 

Escola Estadual Jorge Amado  N. S. Do Socorro DRE 08 R$ 2.572.244,72 

Colégio Estadual João Batista Nascimento N. S. Do Socorro DRE 08 R$ 1.329.135,40 

Colégio Estadual Alfredo Montes  N. S. Do Socorro DRE 08 R$ 1.754.836,03 

Escola Estadual Prof.ª Neyde Mesquita  São Cristóvão DRE 08 R$ 1.347.368,77 

Colégio Estadual Delmiro De M. Britto  Canindé  DRE 09 R$ 583.837,58 

Colégio Estadual Maria Montessori Feira Nova DRE 09 R$ 2.064.827,54 

E.E. Professora Evangelina Azevedo N S Da Glória DRE 09 R$ 555.739,42 

Colégio Estadual Teotônio Alves China Poço Redondo DRE 09 R$ 283.959,68 

VALOR TOTAL (R$) R$ 56.000.000,00 

Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES. 

 

http://seed/site/redeestadual/Escola.asp?cdescola=186&cdestrutura=421
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META: Garantir, anualmente, alimentação escolar para 100% dos estudantes da rede estadual, 

até 2023 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE, consiste na transferência de recursos 

financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios, 

para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Nesse sentido, o PNAE visa 

contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar dos estudantes e 

formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de 

educação alimentar e nutricional. 

A meta proposta no PPA-2016-2019, é garantir, anualmente, alimentação escolar para 100% 

dos estudantes da rede estadual. Dessa forma, a tabela abaixo traz o número de estudantes 

beneficiados, e recursos investidos para garantia da Alimentação Escolar em 2019. 

 

Em 2019, portanto, por meio do Programa de Alimentação Escolar, a SEDUC  atendeu a 152.870 

estudantes da rede estadual de ensino, representando um investimento de R$ 22.973,045. Desse 

montante de recursos aplicados, R$ 2.850.644,13, foram utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

advindos da agricultura familiar, equivalendo, aproximadamente, 21,51%. Nessa direção, o desafio 

para o ano de 2020 será a aplicação dos 30% previstos no art. 14 da Lei no 11.947 de 16 de junho de 

2009. A tabela abaixo mostra o avanço no cumprimento desse dispositivo, no quadriênio 2016-2019. 

 

ANO 
Nº DE 

ALUNOS 

VALOR 
PAGO 

(FEDERAL) 
R$ 

VALOR  
PAGO 

(ESTADUAL)
R$ 

PAGO 
AGRICULTURA 
FAMILIAR R$ 

PERCENTUAL 
AGRICULTURA 

(%VERBA 
FEDERAL) R$ 

VALOR TOTAL PAGO 
(FEDERAL+ESTADUAL) 

R$ 

2016 164.256 15.239.101,92 2.233.352,95 1.477.804,33 9,70 17.472.454,87 

2017 159.178 14.129.610,40 6.097.912,64 2.961.120,32 20,96 20.227.523,04 

2018 154.605 13.482.504,73 9.032.210,32 2.430.798,94 18,03 22.514.715,05 

2019 152.870 13.251.682,31 9.721.363,49 2.850.644,13 21,51 22.973.045,80 
Fonte: Seduc/DAE 

 

Dentre as ações executadas pela SEDUC em 2019, através do Departamento de Alimentação 

Escolar – DAE,  destacamos a Capacitação de 582 manipuladores de alimentos das Escolas da Rede Estadual, 

de todas as Diretorias Regionais de Educação. 
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Outro destaque foi o Sistema de Gestão de Alimentação Escolar- SAESC, onde foram 

otimizados os serviços do Departamento de Alimentação Escolar, promovendo maior transparência 

em relação ao controle na aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição dos gêneros 

alimentícios para as Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual.  

 

O Sistema garantiu maior transparência na saída diária de alimentos para consumo dos alunos, 

além da agilidade e precisão nas informações do estoque. Ademais foi criada a Portaria n° 5825 de 21 de 

agosto de 2019 que estabelece responsabilidades e sanções aos gestores e fornecedores da 

alimentação escolar. Na tabela abaixo, ressaltamos os resultados alcançados com a implementação 

do SAESC. 

 

AÇÃO EXECUTADA RESULTADOS BENEFICIARIOS 

Expansão do sistema para todo o estado 
Aumento da visibilidade de estoque, melhor 
gestão de distribuição e entregas casadas 

DAE – SETOR  
DISTRIBU IÇÃO/ESCOLAS 

Capacitação sobre o Sistema 
100% dos Diretores, fornecedores e chefe de 

núcleo 

DAE / ESCOLAS/ 
FORNECEDORES/CHEFE DE 

NÚCLEO 

Alteração do layout das guias de remessa 
Padronização de preenchimento e de corte, 

agilidade 
DAE – SETORES  

DISTRIBUIÇÃO/ESCOLAS 

Gestão à vista no sistema de merenda 
referente ao status de atualização 

Agilidade na supervisão de sistemas, 
direcionamento de visitas e diminuição de 

desperdício 

DAE – SETORES  
NUTRIÇÃO/SUPERVISAO 

Criação de ferramenta de acompanhamento 
de sistema 

Maior atenção para cobrança de técnicos de 
regionais, geração de indicadores 

DAE/DRE’S/ESCOLAS 

Elaboração de material de treinamento e 
capacitação de escolas 

Padronização e atualização de material, 
diminuição 

de dúvidas referentes aos processos 

DAE – SETOR  DE 
NUTRIÇAO 

Reformulação do checklist de visitas de 
supervisão 

Aumento de efetividade e aquisição de dados 
para análise das escolas visitadas 

DAE – SETOR   SUPERVISAO 

Criação de ferramenta para supervisão 
Análise e documentação dos dados adquiridos 

nas visitas e geração de indicadores 
DAE – SETOR  DE 

SUPERVISAO 

Criação de processo de elaboração de planos 
de ação 

Melhor acompanhamento dos pontos a serem 
melhorados nas escolas através dos 

indicadores 

DAE – SETOR  DE 
SUPERVISAO 

Criação de ferramenta de controle fiscal 
Diminuição em 50%* do tempo despendido 

para prestação de contas 
DAE – SETOR DE COMPRAS 

Criação do novo plano de comunicação 
Resolução de problemas via regional e 

otimização da comunicação entre escolas, 
DRE’S e DAE 

SISTEMA /REDE 

Criação de portaria de responsabilidades e 
sanções aos envolvidos 

Suporte aos processos do DAE e envolvidos DAE/ESCOLAS 

Restituição dos gêneros alimentícios 
vencidos, pelas escolas 

Aumento de pagamentos das notas 
DAE – SETORES   

ASSESSORIA/SUPERVISÃO/
NUTRIÇÃO 

Acesso aos cardápios /percapta 
/preparações/estoque 

Melhor cumprimento do cardápio pelas escolas 
DAE – SETOR  DE 

NUTRIÇAO 

Visita técnica a todas as unidades escolares 
Aumento da capacidade técnica com a 
contratação de novos supervisores e 

nutricionistas 

DAE – SETORES  
NUTRIÇÃO/SUPERVISÃO 

Fonte: SEDUC/DAE.  
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META: Garantir, anualmente, o acesso ao transporte escolar a 100% dos estudantes da rede 

pública estadual que dele necessita, em parceria com 85% dos municípios, até 2019 

 

A SEDUC proporciona o acesso ao transporte escolar de duas formas: a primeira, por meio 

da contratação, pela própria Secretaria, de empresas especializadas no fornecimento de veículos 

para o transporte escolar, numa ação articulada com os municípios, sendo esses veículos integrados 

à logística de transporte escolar local, de modo a otimizar o benefício aos educandos; na segunda, 

esse acesso dar-se por meio de convênios com as prefeituras, visando o repasse de recursos 

financeiros para o custeio municipal do transporte dos alunos do estado.  

A meta proposta no PPA 2016-2019, é garantir, anualmente, o acesso ao transporte escolar 

a 100% dos estudantes da rede pública estadual que dele necessita, em parceria com 85% dos 

municípios, até 2019. Dessa forma, em 2018 foram transportados 43.663 estudantes, incluindo a 

Capital Aracaju, contando com a parceria, por meio de convênios, de 28 municípios sergipanos, com 

repasses para as Prefeituras alcançando o patamar de R$ 11.408.805,00, até o mês de novembro. 

Já por meio de contrato, atendeu aos demais municípios, representando um investimento de R$ 

87.261.769,69. O total de recursos aportados nesta ação alcançou R$ 98.670.574,69, até o mês de 

novembro. 

No ano de 2019 a SEDUC manteve seu planejamento da oferta do transporte escolar, dando 

ênfase à expansão das parcerias com as Prefeituras e otimização nos custos dos contratos 

executados diretamente. Ao final do exercício foram contabilizados 40 convênios firmados (53% das 

Prefeituras sergipanas), tendo sido repassados até meados do mês de dezembro recursos na ordem 

de R$ 22.000.000. Em relação aos contratos, vigentes para os demais 35 municípios, foram aplicados 

cerca de R$ 96.000.000,00. Conforme dados do Censo Escolar 2018, foram beneficiados em todo o 

Estado 44.571 alunos com o auxílio para a garantia do acesso ao ensino, via transporte escolar. A 

tabela abaixo mostra o desenvolvimento dessa ação no quadriênio 2016-2019. 

 

Ano 
Previsão Orçamentária 

R$ 
Despesa Realizada R$ 

Percentual 
Executado 
Prefeituras 

Alunos 
Beneficiários 

2016 118.214.950,00 106.161.623,48 13% 43.247 

2017 102.656.325,00 65.388.346,79 15% 44.524 

2018 120.650.250,00 111.573.886,06 12% 44.571 

2019 121.844.775,00 119.294.100,85 19% 41.566 

FONTE: SEDUC/ASPLAN/DAF 

Ressaltamos ainda, um importante passo dado pelo Governo do Estado nessa área. Foi 

encaminhado à Assembleia Legislativa, para apreciação e votação dos deputados estaduais, o 

projeto de lei que institui o Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE/SE), com o objetivo de 

transferir recursos financeiros diretamente aos Municípios que realizem, nas suas respectivas áreas 

de circunscrição, o transporte escolar de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino, 

vinculados ao Ensino Fundamental, Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, 

bem como todas as demais modalidades de ensino. Com o PETE/SE, poderão ser transferidos 

recursos aos Municípios que realizarem o transporte escolar dos estudantes para escola da rede 

pública estadual localizada em outro Município, desde que solicitado pela Secretaria de Estado da 

Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), e após avaliada a real necessidade. A transferência de 

recursos financeiros do PETE/SE dar-se-á de forma descentralizada e automática para os Municípios 

habilitados no Programa, mediante a assinatura de um Termo de Adesão a ser celebrado com o 

Estado. 
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DE RECURSOS FINANCEIROS – PROFIN 

 

 

O Programa Estadual de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros – PROFIN tem como 

missão viabilizar a descentralização dos recursos públicos para autonomia gerencial das Unidades 

Executoras das Escolas - UEx’s, com a participação da comunidade escolar, visando a melhoria 

da qualidade do ensino nas escolas. Nos anos de 2015 e 2016 foi possível a aplicação dos 

recursos em aquisição de material permanente. Nos anos 2017, 2018 e 2019 os repasses foram 

destinados para a cobertura das despesas de custeio (material de consumo e serviço) para 

manutenção das escolas.  

Em 2019, foram repassados quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e 

oitenta e dois reais (R$ 4.492.182,00), para 309 unidades escolares da rede estadual de ensino, 

beneficiando 142.532 alunos. O repasse foi efetuado com a seguinte distribuição: 1ª Parcela 

PROFIN Merenda, um milhão, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais (R$ 

1.340.487,00) e 2ª, 3ª e 4ª parcelas PROFIN Custeio, três milhões, cento e cinquenta e um mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais (R$ 3.151.695,00). O montante repassado reflete o 

contingenciamento financeiro por que passa a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e 

da Cultura. 

 

RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELO PROFIN E NÚMERO DE ESCOLAS E ALUNOS BENEFICIADOS 

ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

ABRANGÊNCIA 
TOTAL 

R$ 

Nº DE BENEFICIADOS 

VALOR  
R$ 

ALUNOS 
Nº.  

VALOR 
R$ 

ALUNOS 
Nº 

ESCOLA ALUNOS 

2016 1.085.288,00 84.623 738.712,00 72.965 75 municípios 1.824.000,00 302 157.588 

2017 1.528.806,80 83.710 1.221.405,00 76.008 75 municípios 2.750.211,80 301 159.718 

2018 1.716.638,00 72.393 1.361.008,00 69.025 75 municípios 3.077.646,00 295 141.418 

2019 2.197.416,00 73.180 2.294.766,00 69.451 75 municípios 4.492.182,00 309 142.532 
Fonte: Arquivo GGE/ ASPLAN/ /SEDUC 

 
Além do PROFIN, as unidades escolares da rede estadual receberam recursos por meio 

do Programa Dinheiro Direto na Escola/ PDDE/MEC. Os recursos financeiros do PDDE 

destinaram-se a beneficiar escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, 

que possuam alunos matriculados na Educação Básica, de acordo com dados extraídos do Censo 

Escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano anterior ao do repasse. Desta forma, 

em 2018, foram repassados recursos para 306 Unidades Executoras no montante de dois milhões, 

setecentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta reais (R$ 2.760.430,00), beneficiando 142.532 

alunos matriculados na Educação Básica (Censo 2018).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. 

 

FOMENTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS 

PARA A CULTURA, O ESPORTE, O LAZER E A JUVENTUDE, 

TENDO EM VISTA A VALORIZAÇÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO 

DESSAS POLÍTICAS. 
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 “O esporte é fundamental como uma política de 

Estado com vista ao desenvolvimento da nação, ao 

fortalecimento da identidade cultural, da cidadania, da 

autodeterminação de seu povo e com vista à defesa 

da soberania do país. ” 

(Plano de Governo 2019 – 2022) 
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A Superintendência Especial de Esportes – SUPEE, criada através da Lei nº 8.496 de 28 de 

dezembro de 2018, após reforma administrativa no âmbito do poder executivo do estado, que resultou 

na junção de 3 Secretarias: Secretaria da Educação, Secretaria de Esporte e Secretaria da Cultura, 

as quais foram integradas à Secretaria de Estado da Educação, com o nome de Secretaria de Estado 

da Educação, do Esporte e da Cultura/SEDUC. Com a fusão, a partir de 2019, a Secretaria de 

Esporte, constitui, a Superintendência Especial de Esporte da SEDUC, ligada diretamente ao 

Secretário de Educação, do Esporte e da Cultura.  

Todavia, em que pese a fusão, a SEDUC manteve o objetivo firme de promover a prática 

esportiva e de lazer em Sergipe, visando uma sociedade mais ativa fisicamente, de elevar o status 

de Sergipe no cenário esportivo nacional, de fomentar o esporte dentro da escola, de manter e de 

modernizar as praças esportivas. Assim sendo, o ano de 2019 foi desafiador para a gestão da 

Superintendência Especial de Esporte - SUPEE, tendo em vista as naturais adaptações, inerentes a 

qualquer tipo de mudança, provocadas principalmente pela necessidade e pelo compromisso de 

manter o foco na execução das ações propostas para atender as demandas sociais. Com este 

propósito a SEDUC, através da SUPEE, pautou suas ações rumo ao alcance das metas contidas no 

Planejamento Estratégico do Governo. Desta forma, dentre os 74 eventos esportivos realizados e /ou 

apoiados destacaram-se:  

EVENTO PERÍODO DE 2019 PÚBLICO DIRETO 

Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar 
– CBDE 

Fevereiro 1.000 

Jogos Escolares TV Sergipe Maio 5.150 

36º Jogos da Primavera Maio a Outubro 6.298 

50 anos da Arena Batistão Julho 2.500 

Seminário Internacional Paralímpico 
Escolar 

Julho 50 professores da rede estadual 
capacitados 

42ª Copa Norte e Nordeste de Ciclismo Agosto 500 atletas 

XX Encontro Estadual de Educação Física Setembro e Outubro 138 

Taça das Favelas – CUFA Outubro 720 

Troféu Duda Lisboa de Vôlei de Praia Dezembro (a ser 
executado) 

---- 

Fonte: SEDUC/SUPEE 

Com o olhar atento aos convênios e contratos de repasse de recursos que, por sub-rogação, 

em função das mudanças administrativas ocorridas, nas esferas estadual e federal, com a extinção 

da Secretaria de Estado do Esporte e do Ministério do Esporte, dada a impossibilidade de  execução 

dos mesmos, até que fossem  retomados, através da somação contínua de esforços da 

Superintendência, do Serviço de Engenharia, da ASPLAN e DAF da SEDUC, foi possível dar início 

às obras importantes de estádios como: Etelvino Mendonça (Itabaiana), Paulo Barreto (Lagarto), 

Adolfo Rollemberg (Aracaju) e Ginásio de Esportes Constâncio Vieira (Aracaju), perfazendo um total 

de R$7.554.837,05, as quais encontram-se em andamento ao final deste ano e deverão ter 

continuidade em 2020.  

Neste sentido, por meio de ações de fomento do desporto de rendimento e paradesporto 

escolar, foi possível possibilitar o deslocamento e hospedagem a 1.203 pessoas para 25 cidades 

brasileiras, distribuir materiais esportivos (bolas/jogos de uniformes/coletes de futebol/futsal 

medalhas) a projetos e/ou entidades de 22 municípios sergipanos.  

Sempre com o foco direcionado ao desporto educacional, observou-se que a participação e a 

qualidade dos nossos atletas melhoraram substancialmente a partir de investimentos nessa área, 

assim como também, pela implantação de política pública voltada a oferecer ao atleta sergipano o 

orgulho de representar a bandeira do Estado. 
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Diante da iniciativa de realização de jogos escolares locais, oportunidade em que 

descentralizamos da capital e levamos a 1ª etapa dos 36º Jogos da Primavera para 31 municípios 

sergipanos, disponibilizando mais oportunidade de participação além de gerar economia aos cofres 

públicos, uma vez que os times não precisaram vir até à capital, Aracaju, para a fase eliminatória. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o saldo foi positivo, com a participação total de 6.298 atletas no 

36º Jogos da Primavera e 1.667 atletas da rede estadual nos Jogos Escolares da TV Sergipe, evento 

promovido pela Federação Sergipana de Desporto Escolar, em parceria com a TV Sergipe.  

Após a realização dos Jogos da Primavera que representam a fase estadual dos Jogos 

Escolares da Juventude, evento promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil, a Delegação sergipana, 

composta por 174 integrantes, participou da fase regional em Natal/RN, conquistando 1 medalha de 

ouro, 1 de prata e 3 de bronze, obtendo assim, classificação na modalidade futsal masculino, 

categoria B e vôlei masculino categoria A, para a etapa nacional, em Blumenau/SC. 

Sergipe esteve representado nos Jogos Escolares da Juventude deste ano, em que estiveram 

reunidos os 26 estados e o Distrito Federal, por uma Delegação composta por 160 pessoas e obteve 

saldo positivo de 8 medalhas, sendo 2 de prata e 6 de bronze nas modalidades vôlei de praia, judô e 

badminton. Também em 2019, participou das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo/SP, 

representado por 51 membros, os quais obtiveram 62 medalhas, sendo 32 de ouro, 22 de prata e 8 

de bronze. 

A tabela abaixo apresenta síntese do desempenho e do esforço empreendido pela 

Superintendência de Esportes, no tocante às ações propostas no Planejamento Estratégico da 

SEDUC, para o ano de 2019. 

 

 

ESTRATÉGIAS 
(PROJETOS E 

AÇÕES) 
INDICADORES 

METAS 
AGREGADAS 

2019 ALCANÇADO EM 2019 2020 2021 2022 

Revitalizar e 
modernizar  as 

praças esportivas 
para o acesso da 

população 

Percentual de 
Praças 

Revitalizadas 

Revitalizar 10% 
das praças 

esportivas para 
o acesso da 

população, bem 
como, 10% das 

quadras 
poliesportivas 

de unidades de 
ensino da rede, 

até 2022 

3% 5 reformas de quadras 
concluídas, 3 em 

andamento. 

6% 9% 10% 

3 estádios em reforma. 

17 obras de quadras, 
escolas e ginásios em 

processo de licitação no 
valor estimado de 
R$32.469.793,37 

Implementar 
Projetos 

Esportivos nas 
Escolas 

Estaduais  

Percentual de 
Escolas 

envolvidas em 
Projetos de 

Contra Turno 

Implementar, 
em 30% das 

Escolas 
Estaduais, 
Projetos de 

Contra Turno, 
até 2022. 

10% Estamos em processo 
de fusão das escolas e 

centros de esportes, 
além dos 73 projetos 

esportivos já existentes 
nas escolas até 

junho/2019. 

15% 20% 30% 

Implantar 
Políticas de 
Incentivo ao 

Esporte 

Política de 
Incentivo ao 

Esporte 
Implantada 

Implantar 
Política de 

Incentivo ao 
Esporte, até 

2022. 

Marco legal de 
Implantação da 

Política de 
Incentivo ao 

Esporte 
aprovado 

Enviado projeto de lei 
para Assembleia 

Legislativa, que retornou 
para nossa análise e 
considerações para 
criação do Fundo 

Estadual de Esporte 

- - - 

Aprovação do 
Conselho 

Estadual de 
Esporte; 

Legislação do 
Conselho 

Estadual de 
Esporte 

aprovada; 

Elaboração e 
aprovação de 

marco legal  do 
Conselho 

Estadual de 
Esporte 

aprovada; 

Sem providências - - - 
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EXECUÇÃO PES 2019-20122 E PERSPECTIVAS PARA 2020 ( CONTINUAÇÃO) 

ESTRATÉGIA
S 

(PROJETOS E 
AÇÕES) 

INDICADORES 
METAS 

AGREGADA
S 

2019 
ALCANÇADO EM 

2019 
2020 2021 2022 

 

Número de 
Eventos 

Realizados/Org
anizados pela 

SEDUC. 

Realizar 37 
(trinte a sete) 

eventos 
esportivos de 

médio e 
grande porte 

05 
eventos 

Campeonato 
Brasileiro de Futebol 
Escolar – CBDE 

08 eventos 
CONFIRMADOS 

11 
evento

s 

13 
evento

s 

Jogos Escolares TV 
Sergipe 

Panamerican Cup 
de Triathlon 27 a 
29/03 

36º Jogos da 
Primavera 

37º Jogos da 
Primavera 

50 anos da Arena 
Batistão 

JUB´s regional – 
CBDU 20 a 26/07 

Seminário 
Internacional 
Paralímpico Escolar 

Seletiva 
Gymnasíade – 
CBDE 27/07 a 
28/08 

42ª Copa Norte e 
Nordeste de 
Ciclismo 

Jogos Escolares 
da Juventude 
regional – COB 11 
a 15/09 

XX Encontro 
Estadual de 
Educação Física 

Troféu Duda 
Lisboa de Vôlei de 
Praia 

Taça das Favelas – 
CUFA 

 
Troféu Duda Lisboa 
de Vôlei de Praia 

Implementar a 
Escola de 

Esporte e o 
Projeto Atleta 

Cidadão 

Número de 
jovens 

beneficiados 
com o Projeto 
Atleta Cidadão 
nas Escolas de 

Esportes. 

2.400 (dois 
mil e 

quatrocentos) 
jovens 

600 
jovens. 

Na escola Prof. 
Kardec (Sta. Maria) 
aumento de 168 para 
320 jovens 
atendidos. 
Na escola Gerivaldo 
Garcia (Sts. Dumont) 
aumento de 350 para 
470 jovens 
atendidos. Total: 790 

1.200 jovens 
1.800 
jovens 

2.400  
jovens 

 

Diante de tais dados, observa-se que o Governo de Sergipe não mede esforços para atingir 

suas metas, principalmente quando se trata de oferecer um ensino de qualidade e de engrandecer e 

elevar o nome de Sergipe no cenário Nacional. Nessa direção, para 2020 já foram captados 4 eventos 

nacionais e 2 estão em negociação, fator que gera estímulo não apenas ao esporte, mais também, 

ao turismo e à economia do Estado. 

 

PERSPECTIVAS PARA 2020 

Alguns desafios, propostos para a SEDUC, através da Superintendência de Esportes - 

SUPEE, serão concretizados, já em 2020, um deles é a captação de eventos esportivos regionais, 

nacionais e internacionais a serem sediados no Estado de Sergipe. Dessa forma, temos confirmados 

os seguintes eventos:  

 Panamerican Cup Triathlon – março de 2020 

 Jogos de Praia - Beach games em abril de 2020 – 500 atletas 

 JUBS Conferência Regional em julho de 2020 – 1.000 atletas 
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 Seletiva Gymnasíade julho e agosto de 2020 – 4.800 atletas   

 Jogos Escolares da Juventude em setembro de 2020 – 1.650 atletas 

Está em andamento, a ampliação do atendimento à população, através de atividades de 

iniciação e treinamento esportivo, oferecidos nas Escolas Estaduais de Esportes, esse desafio será 

concretizado com a fusão das Escolas de Esportes com os Centros de Esportes Escolares, através 

da criação de uma Escola de Formação Esportiva para alunos da rede estadual. 

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA ESPORTIVA E DE LAZER 

OBJETO VALOR 

Aquisição do piso móvel para o Constâncio Vieira R$    315.000,00 

Reforma do Estádio Paulo Barreto de Lagarto R$    3.003.281,48 

Grande reforma do ginásio Constâncio Vieira 1ª etapa R$    3.384.248,78 

Emendas ainda na fase de PLANEJAMENTO R$    3.604.193,75 

Total do Investimento R$  10.306.724,01 
Fonte: SEDUC/SUPEE 
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“O maior desafio da área Cultural é promover o 

acesso da população à produção artística sergipana, bem 

como o reconhecimento e a valorização das nossas 

manifestações populares, além da difusão dos bens 

culturais na capital e no interior, num processo de 

democratização das políticas públicas. ” 

(Plano de Governo 2019-2022) 
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A Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP, trabalha no fomento da cultura, 

arte e radiodifusão, como forma de o Governo de Sergipe impulsionar e desenvolver, por meio dos 

espaços públicos, iniciativas com vistas a democratizar o acesso para todos os segmentos de cultura 

e arte a partir do popular. 

Nesse sentido, com o apoio do Fundo Estadual do Desenvolvimento Cultural e 

Artístico/FUNCART, apesar das dificuldades orçamentárias enfrentadas em 2019, a FUNCAP 

desenvolveu várias atividades ao longo do ano, de modo a promover eventos culturais e artísticos, 

aspirando ser referência em gestão cultural, fortalecendo as identidades e a autoestima do povo 

sergipano, através do desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura e da projeção nacional dos 

seus produtos. 

Assim sendo, com vistas a possibilitar o acesso, a formação e a qualificação profissional de 

agentes culturais, gestores, professores e estudantes realizou uma série de eventos dentre os quais 

destacaram-se: 

1. XLIV SIMPÓSIO DO ENCONTRO 

CULTURAL DE LARANJEIRAS, nos dias 10 

a 12 de janeiro de 2019, com o tema “Cultura 

Popular: Resistência é a Nossa Força”. 

Participaram da mesa como palestrantes, 

Toninho Macedo, criador e diretor artístico de 

programas que contemplam a cultura 

paulistana tradicional; Eliene Benicio, 

professora titular do Departamento de 

Técnicas do Espetáculo da Escola de Teatro, 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

Gutenberg Costa, escritor, pesquisador e 

folclorista. Nos três dias de debate e reflexão 

sobre a Cultura Popular estiveram presentes, 

cerca de 300 pessoas, entre mestres de 

cultura popular, estudantes, professores, 

pesquisadores e a população em geral. Na 

oportunidade, ao término do Simpósio foi escolhido o tema para a edição de 2020 “Cultura Popular: 

dois séculos de independência de Sergipe”. 

Convém ressaltar que os recursos para a realização deste Simpósio foram oriundos do Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico (Funcart), aprovado pelo Conselho Estadual de 

Cultura, e contou com o apoio da  Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Prefeitura Municipal 

de Laranjeiras. 
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2.  FÓRUM NACIONAL DA MÚSICA NORDESTINA “100 ANOS DE JACKSON DO PANDEIRO” 

 

Com o objetivo de dar inicio ao ciclo dos 

festejos juninos em Sergipe,  dentro da 

programação expandida do Encontro 

Nordestino de Cultura, o Governo do Estado, 

através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê 

de Sergipe, realizou o I Fórum Nacional da 

Música Nordestina no Teatro Atheneu, nos dias 

10 e 11 de junho, homenageando o cantor, 

compositor e instrumentista Jackson do 

Pandeiro, pelo seu centenário e por sua 

importância para a musicalidade brasileira.  

A abertura do evento contou com a palestra do 

jornalista e escritor Fernando Moura que falou sobre a vida e obra do homenageado, “Jackson do 

Pandeiro”.  Silvério Pessoa, cantor, compositor e escritor pernambucano discorreu acerca do legado 

de Jackson do Pandeiro no Sincopado e na Divisão Rítmica da Música Brasileira, encerrando o 

primeiro dia de evento com uma apresentação solo. O segundo dia do evento contou com a palestra 

do cantor e compositor paraibano, Biliu de Campina, que falou sobre 'Jackson do Pandeiro e seus 

Seguidores'. Geralda Miranda, sobrinha de Jackson. deu um depoimento sobre o homenageado e 

exibiu um depoimento em vídeo de Neuza Flores, viúva de Jackson. O fórum foi encerrado com a 

exibição de clipes musicais de Jackson do Pandeiro e apresentações musicais do Quinteto 

Sanfônico, Alberto Marcelino, Erick Souza  e Biliu de Campina. 

No que diz respeito à iniciativa de valorizar a diversidade cultural, promover ações e eventos culturais 

com democratização, descentralização e valorização da cultura local e garantir o acesso dos 

cidadãos aos bens, direitos e serviços culturais, iniciativa do Governo do Estado, a SEDUC, por 

intermédio da FUNCAP,  desenvolveu no decorrer do ano de 2019, alguns projetos, dentre os quais 

destacaram-se: 

 

3. PROJETO CULTURART: Imbuído na 

proposta de revitalizar o Centro Histórico de 

Aracaju/SE e divulgar a produção artística da 

capital e do interior sergipano, o Governo 

desenvolveu em 2019, o Projeto Culturart, 

abrangendo todo o escopo de atuação da 

Cultura do Estado de Sergipe. Os eventos 

aconteceram em praça pública, em frente ao 

Palácio Museu Olímpio Campos. Com esta 

proposta, ao longo do ano foram realizadas 10 

edições do projeto, todas na praça Fausto 

Cardoso, em Aracaju, evidenciando as 

linguagens do teatro, dança, música, artes 

visuais, cultura popular, cultura digital, contando com a cobertura da Tv Aperipê, entre outras. As 

programações constaram de cortejo de carnaval, exposições de artes visuais, apresentações de 

bandas de músicas e filarmônicas, dança, artes cênicas, entre outras linguagens. As 10 edições do 
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Culturart, contaram com a presença de mais de 3000 pessoas distribuídas entre entre transeuntes 

que frequentam o Centro de Aracaju, público em geral, público de entidades convidadas, instituições 

e artistas. 

No tocante à iniciativa de modernizar e democratizar a gestão cultural de Sergipe, foi 

implantado um Sistema Estadual de Cultura, promovendo a participação dos diversos segmentos 

culturais, reestruturação das unidades culturais e valorização dos servidores. Algumas atividades 

foram desenvolvidas nesse sentido: 

 

1. EDITAL DE INTERCÂMBIO CULTURAL  

 

Em 2019, foi retomado o Edital de Intercâmbio Cultural, cujo certame visa conceder apoio à 

artistas, estudiosos da cultura, técnicos, agentes culturais, gestores culturais, empreendedores 

criativos, mestres e mestras dos saberes e fazeres populares ou tradicionais, individuais ou em grupo, 

para participarem de eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios 

e outras atividades culturais, levando a produção cultural sergipana para outros Estados do Brasil e 

para o exterior.  

O Edital, lançado em agosto de 2019, previu o financiamento para viagens entre os meses de 

outubro/2019 e fevereiro/2020. Dessa forma, ao final deste ano, a FUNCAP obteve 18 inscritos, dos 

quais 10 foram selecionados para viagens nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os 

contemplados tiveram suas participações  financiadas: Grupo teatral Boca de Cena para participação 

na 12ª Edição do Festival Nacional de Grupo Teatral Infantil de Feira de Santana (FENATIFS) na 

Bahia; a Companhia de Dança Loucurarte que participou da XVIII Mostra Nacional de Dança em 

Cadeira de Rodas em Juiz de Fora/MG e o fotógrafo Davi Cavalcante que participou da residência 

artística Cine Luso 2019, em Bruxelas. O que se vê, portanto, são resultados de uma política pública 

de fomento para a difusão e circulação da produção cultural sergipana, promovida pelo Estado. 

 

2. EDITAL DE SELEÇÃO PARA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DA GALERIA J. INÁCIO E DO 

PALÁCIO-MUSEU OLÍMPIO CAMPOS 

 

Visando uma seleção democrática para ocupação dos espaços expositivos da Galeria J. 

Inácio e do Salão Palácio-Museu Olímpio Campos, ambos sediados em Aracaju,  foi lançado mais 

uma vez o edital de concurso, com premiação para 05 (cinco) artistas, no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) para cada, destinados aos investimentos na produção artística, com sua devida exibição 

ao público sergipano e turistas. Dessa forma, o público teve acesso às obras expostas: 

 

OBRAS EXPOSTAS AO PÚBLICO EM 2019 

Exposição ARTISTA DATA/EXPOSIÇÃO LOCAL 

"Ritos e Tradições" Marcio José Garcez Vieira 22/08 a 23/09/2019 Palácio Museu Olímpio Campos 

"Tradição?" Alan de Lima Pinto 21/11 a 21/12/2019.   Palácio Museu Olímpio Campos. 

“Peles D’água Sergipana”  
Benedito Cardoso de 

Santana  
28/11 a 27/12/2019.   Galeria de Arte J. Inácio. 

“VIA” Renata Voss Chagas  29/11 a 24/12/2019.   
Corredor Cultural Wellington dos 

Santos “Irmão”. 

“Minha verdade é vermelha” 
Gabriela Caroline Etinger 

Gomes  
27/12 a 30/01/2020.   Galeria de Arte J. Inácio. 

 

O ano de 2019, se apresenta, portanto, como um ano em que, apesar da crise financeira, o 

Governo de Sergipe, vem investindo e não permitindo que ações de fomento à cultura de seu povo 
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passem despercebidas, buscando iniciativas capazes de oxigenar as ações da FUNCAP. Exemplo 

disso foi o resgate do FUNCART como uma importante fonte de financiamento da gestão pública na 

área da cultura, compreendido como um viés, num cenário de crise por que passam as gestões 

públicas. Nessa linha, destacaram-se, dentre as ações executadas pelo Governo do Estado, via 

FUNCAP/SEDUC: Manutenções de Espaços Culturais por meio da execução de serviços de 

pequenas reformas; reparos e aquisição de equipamentos para o Teatro Atheneu, Teatro Tobias 

Barreto, Centro de Criatividade e Complexo Cultural O Gonzagão. Destaca-se também a organização 

e o aprimoramento do controle de receitas do FUNCART, com vistas ao aumento de aporte de 

recursos para 2020. 

A perspectiva que se apresenta para 2020 diz respeito à ampliação da atuação da FUNCAP, 

estando prevista a continuidade de publicações de editais do Culturart e o apoio a grupos artísticos 

dos municípios sergipanos, tendo em vista o incentivo às atividades culturais por todo o território 

sergipano, sem perder de vista o foco, voltado sempre, para a democratização do acesso, do respeito 

à diversidade e o estimulo à criação e difusão cultural e artística. 
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Os dados apresentados neste Relatório de Gestão, dão conta do que conseguimos 

realizar ao longo do ano que ora se encerra, à luz do que havíamos previsto para o período. 

Como se observa, a equipe SEDUC, conclui 2019 com a certeza de que muito conseguimos 

realizar, todavia, ainda precisaríamos ter feito mais, diante do que se havia proposto.  

Nesse sentido, como expressamos na apresentação deste Relatório, a SEDUC não parou, 

esteve atenta e com o foco voltado para o alcance das metas definidas como prioridades, 

para serem executadas, alcançadas neste ano. Contudo, em que pese o empenho e a 

dedicação das equipes, nos diversos níveis de atuação, os resultados aqui apresentados, 

falam por si. Estamos conscientes de que muito fizemos, embora em alguns casos, foi como 

uma espécie de preparação do terreno para o cultivo no decorrer dos próximos anos. Isto 

significa dizer, portanto, que estamos conscientes de que alguns desafios continuarão mais 

robustos no próximo ano, uma vez que, necessariamente, serão agregados aos demais, 

previstos para 2020. Assim sendo, diante da magnitude de tamanha robustez, em alguns 

casos, ainda precisaremos empreender mais esforços e dedicação, no decorrer do ano novo 

que se aproxima. Tendo que, se para 2020 já estamos com o planejamento devidamente 

estruturado, significa dizer, que haveremos de ajustá-lo às demandas remanescentes deste 

ano, não alcançadas em sua totalidade. Dessa forma, a SEDUC, já visualiza o desafio 

adicional a ser agregado, com a necessária inserção de novos desafios ao ano de 2020, 

como pré-requisito para que no próximo ano alcancemos melhores resultados com um maior 

número de metas devidamente alcançadas.  

Mais uma vez, reafirmamos e estamos convictos de que, a equipe SEDUC, em todos 

os níveis, continuará comprometida com a missão de garantir o acesso, a permanência  e a 

aprendizagem de todos os estudantes, prioritariamente no Ensino Médio, por meio do ensino 

de qualidade, do desenvolvimento do esporte, do lazer e da articulação de políticas públicas 

voltadas para a juventude e para o fomento à cultura e de, ao mesmo tempo, melhorar os 

indicadores educacionais de Sergipe e, consequentemente, contribuir para a melhoria do 

desempenho educacional da comunidade estudantil de Sergipe. 

  
 


