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 Incentivar a pesquisa científica e as tecnologias na 
escola é promover jovens e adultos protagonistas motivados a 
pensar num futuro mais coletivo. A pesquisa científica é tra-
balhada de forma interdisciplinar na rede de ensino de Sergipe 
e planejada por educadores abnegados em fortalecer o ensino, 
pensando em um amanhã mais promissor para todos. E assim, 
a tecnologia na escola pauta não somente o conhecimento, 
redunda em uma forma de promover jovens mais conscientes 
do seu papel social e condutores de um raciocínio de que é por 
meio do estímulo às novas tecnologias aliadas a boas práticas 
que se consegue galgar mais um degrau para uma carreira pro-
missora. Conhecimento não se perde no tempo; inicia-se na 
escola e com o passar do tempo aprimora-se, e nada temos a 
perder com isso. Só temos a ganhar, formando cidadãos mais 
conscientes de que em suas mãos está o futuro que se quer 
conduzir e alcançar. E é por meio do incentivo do educador que 
tudo isso é possível, ou seja, da união do professor com o aluno, 
e com o incentivo social resultando na condução do futuro que 
queremos e acreditamos. 
 Nessa primeira edição da revista produzida pela As-
sessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Educação, 
do Esporte e da Cultura trouxemos algumas das ações que são 
registradas em nossa rede estadual de ensino e que são exem-
plos da rede de tecnologia e pesquisa alicerçada na rede pública 
de Sergipe. Estudo do biogás, tingimento de tecido com coran-
tes naturais, robótica e impressão 3D, astronomia e lançamen-
to de protótipos de foguetes, utilização de novas ferramentas 
tecnológicas em sala de aula, todas as ações com habilidades 
voltadas para o protagonismo do aluno em conjunto com a arte 
de ensinar dos professores da rede estadual de ensino. 
 Percebemos que a robótica nas escolas estaduais tem 
irradiado não somente conhecimento, mas um misto de inte-
ração e união para se fortalecer uma rede de pesquisa eficien-
te. A pesquisa não é somente resumida às escolas da capital, 
Aracaju. No interior do Estado há bons motivos para se pensar 
que a tecnologia aliada às boas práticas são ferramentas que 
transformam. De Umbaúba mostramos a experiência que vem 
da laranja, arranjo econômico regional. Dela, pode-se muito 
mais que somente colher o fruto. Em São Cristóvão uma escola 
mostra que a pesquisa pode ser incorporada ao dia a dia letivo. 
E mostra também que pesquisa científica não tem gênero. As 
alunas de Cumbe fazem parte dessa história e criarão aplicativo 
para prevenir o suicídio entre jovens. 
 Como numa química de cores, estudantes de escola 
estadual em Rosário do Catete utilizam corantes naturais no 
tingimento de tecidos. Em Aracaju, mais projetos e ações são 
desenvolvidos entre tantos da rede estadual como parte de um 
todo que facilita o conhecimento por intermedio da tecnologia 
na escola, como a criação de um aplicativo para auxiliar nos es-
tudos no Centro de Excelência Atheneu ou protótipos de lança-
mento de foguetes no Centro de Excelência Dom Luciano. Uma 
rede de pesquisa, tecnologia e conhecimento se firma na rede 
estadual de ensino. Muito ainda estar por vir.



Partindo do pressuposto de que a escola pública tem se com-
prometido em adotar a pesquisa científica como algo a mais e 
que integre o currículo, para o senhor qual a relevância dessa 
prática?

JRS – A ideia é que a iniciação científica pode ser uma for-
ma de fazer com que se valorize o trabalho dos professores, que 
têm suas iniciativas, e por mérito próprio, eles conseguem esses 
projetos. E também a valorização dos estudantes, que, durante 
a elaboração dessas pesquisas, têm um papel fundamental: é a 
consolidação do aprendizado por meio de uma atividade que vai 
ajudar o estudante fazer de fato o emprego do conhecimento. 
É nesse sentido que surge a importância da iniciação científica 
nesse processo, você ter a formação de projetos e a utilização 
dos conhecimentos para chegar aos resultados mais efetivos.

O senhor acredita que com a flexibilização do currículo es-
colar, a partir da implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) – Currículo de Sergipe, as escolas podem 
trabalhar com mais afinco os projetos de ciência?

JRS – Eu diria ser essencial que isso ocorra. Porque a inicia-
ção científica tem a perspectiva de que você pode ter também 
ações de intervenção, criativas e de empreendedorismo. Então, 
todos esses eixos ultrapassam a ideia de você ter não apenas o 
ensino em sala de aula; é algo que vai além. É a possibilidade de 
o professor executar de fato os projetos. A proposta é que tam-
bém possamos fortalecer a formatação de eventos científicos 
no estado. Hoje temos Feira Científica de Sergipe, organizada 
pela equipe da Cienart, a partir de uma parceria muito boa com a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), mas essa feira se tornou 
pequena para a dimensão do que é produzido na própria rede. 
Portanto, a ideia é realizar feiras em nível municipal e regional, 
tornando-as como seletivas para a fase Estadual, englobando 
todas as escolas públicas e particulares.

De que forma a Seduc pretende expandir esse apoio aos pro-
jetos de ciência na escola?

JRS – Nessa linha de programas de apoio, que já foi executado, 
a ideia é que os professores das universidades, juntamente com 
o professor da Rede, possam desenvolver iniciativas que bene-
ficiem o aluno da escola estadual. Desta forma, contemplando 
essa linha de projetos, o professor da rede pode prosseguir es-
sas atividades de forma autônoma, sem necessariamente ter um 
professor da universidade envolvido. Hoje, esse financiamento 
ocorre basicamente por meio da FAPITEC, com contrapartida do 
Estado, recursos voltados para a área de Ciência e Tecnologia. A 
ideia é que a SEDUC aporte recursos dentro dessa inciativa por 
meio de acordo com a Fundação. Nas ações futuras, pretende-
mos incluir nos projetos que são desenvolvidos nas escolas um 
auxílio financeiro direcionado ao escola para que seja aplicado 
na pesquisa, com a compra de material para o andamento das 
atividades.

Nossas escolas têm a pesquisa científica como uma das prin-
cipais formas de inserção da comunidade estudantil nas ações 
escolares, por meio de feiras, maratonas, gincanas, envolven-
do várias áreas de conhecimento. O senhor acredita que essas 
experiências interdisciplinares colaboram para o desenvolvi-
mento do aluno?

JRS – Sim, sem dúvidas. A educação promove muitas possibli-
dades, bem como a oportunidade de os estudantes poderem ex-
por o trabalho que foi iniciado em sala de aula e que comtempla, 
também, as diretrizes do currículo do novo ensino médio, que 
parte do pressuposto da execução de projetos. O que pode se 
esperar da Seduc é o esforço de valorização das experiências que 
são executadas na rede. Não apenas para mostrar a relevância 
desses projetos, mas também para montar estruturas de gestão 
interna onde isso se internalize nas escolas. Nessa perspectiva, 
não basta que o projeto seja realizado; é preciso também que a 

O professor José Ricardo de Santana vislumbra nos projetos de ciência a expansão das possibilidades de 
enriquecimento acadêmico a partir da investigação científica. Nessa conversa, ele ainda vê na comunidade 
escolar uma empolgação positiva em relação à divulgação e envolvimento com as experiências de inovação 
tecnológica nas escolas públicas de Sergipe. 

Idealização
revista da

gente acompanhe e dê visibilidade por meio de uma plataforma 
que estará disponível no site da Seduc, na qual esses projetos 
serão cadastrados.   

Como o senhor vê o desempenho e comprometimento dos es-
tudantes na área científica e como os resultados obtidos aju-
darão na vida escolar de cada um deles?

JRS – Há uma empolgação muito significativa nesse envolvi-
mento com a iniciação científica, e acredito que isso estimula de 
forma positiva o desenvolvimento escolar de cada jovem que es-
tuda as invocações tecnológicas na sala de aula. A escola pública 
tem aceitado o desafio, e indo além do ensino propedêutico, ela 
mostra um leque de oportunidades a partir da ciência, com as 
pesquisas de inovação e tudo que ela proporciona na área cien-
tífica. Ainda, nessa perspectiva, as experiências têm surpreen-
dido pelos temas abordados que deixam claro que, não somente 
a metodologia de ensino ultrapassa o conhecimento acadêmico, 
mas também os alunos se propõem a inovar por meio de pes-
quisas.

O impacto regional e econômico também é muito presente 
nas experiências dos jovens pesquisadores das escolas esta-
duais, como a utilização dos arranjos produtivos nos estudos 
científicos. Qual a influência que isso tem para a abordagem 
da ciência na escola, já que está sendo trabalhado, também, o 
fator de pertencimento?

JRS – Eu diria que isso é resultado de um processo de cons-
trução. Lembro-me de que no início da Cienart a gente percebia 

que havia ideias muito boas, mas às vezes elas não estavam es-
truturadas para participar do edital; o conteúdo era muito bom, 
mas a forma não. Então os professores se sentiam desmotiva-
dos e não participavam. O fato de esses alunos e professores 
conseguirem ocupar esses espaços e, consequentemente, gerar 
resultados positivos, como premiações e participação em even-
tos nacionais e internacionais, mostrando que a escola pública 
é um espaço de geração de conhecimento. E esse movimento 
gera uma motivação entre a comunidade escolar em querer ge-
rar soluções, não definitivas, para problemas que acometem a 
sua escola ou até mesmo a população do entorno em que essa 
unidade está inserida, além de mostrar ao aluno que ele tem algo 
a contribuir, possivelmente gerando renda naquela região.    

Qual a mensagem que o senhor deixa para os alunos, alunas, 
professores e professoras da Rede Estadual que fazem ciência 
na escola?

JRS – A nossa mensagem é que continuem produzindo e ge-
rando conhecimento na escola pública. As metodologias volta-
das para o ensino da ciência têm a perspectiva de ampliar as 
vertentes no processo de aprendizagem da comunidade es-
tudantil, com o apoio dos professores. O comprometimento e 
participação desses personagens são resultados de uma política 
educacional que vem dando certo pelo interesse, das próprias 
comunidades escolares, em transformar os espaços em que vi-
vem. 

O superintendente executivo da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(Seduc), professor José Ricardo de Santana, é doutor em Economia de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas – SP (2004), mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (1995) 
e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Sergipe (1991).
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DA ROBÓTICA À
IMPRESSÃO 3D

Projeto inovador do Colégio Francisco Rosa 
estimula habilidades e empreendedorismo

O Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa Santos, no 
bairro Bugio, em Aracaju, tem sido, há alguns anos, cenário de 
encontro de jovens alunos que despertaram o talento para a tec-
nologia. Desde 2013, o professor Flávio Gilberto Bento da Silva 
Araújo vem inserindo o projeto de oficina de robótica em sua 
grade curricular e despertando o interesse dos estudantes pela 
área. Tudo começou por meio de um edital da Fapitec naquele 
ano, quando o projeto foi inscrito e os alunos foram contempla-
dos com bolsas de iniciação científica. O trabalho foi legitimado 
na escola e começou a ser desenvolvido no contraturno das au-
las.

Professor especialista em Educação, com mestrado em Socio-
logia e formação em Ciências Sociais, Flávio Gilberto fez capa-
citação pelo Programa Mais Educação em Robótica Educacional 
e tem passagem pela Engenharia, o que facilitou a utilização de 
novas metodologias em sala de aula. Para ele, o principal bene-
fício das oficinas é o ganho educacional. “A principal atividade 
imediata é que o aluno aprenda conceitos na área de Ciências, 
como química, física, matemática, tecnologia, engenharia e me-
cânica, e contextualize na prática. Essa metodologia de oficinas 
promove nos alunos habilidades e competências cada vez mais 
requeridas no mercado de trabalho”, disse.

O projeto deu tão certo que em 2018 o professor participou do 
Programa STEM TechCamp Brasil, uma iniciativa da Embaixada 
dos EUA no Brasil que tem como objetivo estruturar uma rede de 
multiplicadores formada por gestores das secretarias estaduais 
de Educação e professores líderes de ações escolares em Ciên-
cias, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM). Ele apre-
sentou o projeto das Oficinas Itinerantes de Robótica Maker, e a 
escola foi premiada com o valor de R$ 13 mil, ampliando o leque 
de oportunidades para a aplicação da Cultura Maker. A partir daí 
os estudantes do Francisco Rosa passaram a ministrar oficinas 
de Robótica Maker e Impressão 3D para alunos de outras unida-
des de ensino da rede estadual.

Com os R$ 13 mil reais da premiação do TechCamp Brasil, foram 
compradas impressoras 3D desmontadas, para que os alunos 
não apenas usufruíssem, mas que pudessem também montá-las, 
sendo participantes de todo esse processo. Os estudantes foram 
capacitados sobre o uso do equipamento e ministraram algumas 
oficinas itinerantes.

A participação de outros professores nas oficinas já fazia par-
te do projeto e, com isso, mais duas unidades de ensino foram 
contempladas com as impressoras 3D: o Centro de Excelência 
Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento e o Colégio Es-
tadual Barão de Mauá, ambos em Aracaju. 

“Com esses projetos, muitos alunos acabaram se interessan-
do e se identificando. Alguns já terminaram o ensino médio e 
continuaram com a gente porque se identificaram, e hoje fazem 
apresentações em institutos, são convidados a criar esse mesmo 
espaço em outras escolas”, afirmou Flávio.

Nas aulas e oficinas de robótica e impressão 3D os alunos criam 
os mais variados dispositivos, como robôs controlados por celu-
lar, tecnologias assistivas que ajudam pessoas com limitações ou 
deficiências, mão robótica, óculos para pessoas com tetraplegia, 
dispositivos em braile, entre outros.

Com a impressora 3D, eles são capazes de desenhar e imprimir 
objetos educacionais, como minissistema solar, célula impressa 
para aula de biologia, estrutura molecular de elementos quími-
cos e alfabeto em braile. Além disso, são desenvolvidos também 
projetos de automação residencial e a criação de aplicativos para 
controlar os dispositivos.

Guilherme Oliveira Sampaio também foi aluno do Francisco 
Rosa, e mesmo já tendo concluído o ensino médio, continua a 
participar das oficinas. Ele destaca que é muito importante os 
alunos da escola pública terem uma oportunidade como essa. “É 
algo muito bom porque desperta não apenas o intelecto, ajudan-
do no conhecimento dentro de sala de aula, mas também o nosso 
lado criativo, a parte de desenho. Muitos alunos podem tirar a 
ideia do papel e desenvolver determinados objetivos que vão au-
xiliar pessoas com deficiências”, disse ele, que pretende seguir 
a área de Engenharia da Computação ou Ciência da Computação.

IMPRESSORAS 3D

TIPOS DE DISPOSITIVOS
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Devido ao sucesso das oficinas de robótica e impressão 3D, o 
professor Flávio Gilberto tem em mente algumas metas para 
expandir o projeto. “Nosso desejo é que outras escolas da rede 
também participem das oficinas, para multiplicarmos ainda mais 
esses conhecimentos. Queremos também levar oficinas para 
instituições que cuidam de crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, e queremos ter um maior engajamento 
com a nossa comunidade”, declarou.

Ao longo desses anos, os alunos do Colégio Francisco Rosa, 
juntamente com o professor Flávio Gilberto, tiveram uma série 
de participações em eventos e conquistas importantes, como na 
Olimpíada Brasileira de Robótica, em que já disputaram em nível 
nacional. Quase todos os anos eles participam também da Mos-
tra Nacional de Robótica, onde já apresentaram uma tecnologia 
assistiva para pessoas com deficiência visual com voz robótica, 
criada pelos próprios estudantes. Eles chegaram a ser premia-
dos na edição que aconteceu em Uberlândia (MG).

A turma de estudantes também sempre se faz presente na 
Mostra do Ensino Médio, promovida pelo Governo do Estado, em 
cuja última edição os alunos ficaram em primeiro lugar na cate-
goria Robótica Educacional. Eles também já participaram da Fei-
ra Estadual de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe (Cienart), 
apresentando os projetos.

Eles já apresentaram mais de 15 oficinas de Robótica Maker e 
Impressão 3D em escolas das redes públicas estadual, munici-
pais e particular. “Considero isso uma grande conquista porque 
é uma forma de esses jovens, como monitores, disseminarem 
todos esses conhecimentos. Eles aprenderam a ser protagonis-
tas do processo do seu conhecimento, com pesquisas e desa-
fios, e hoje têm condições de compartilhar essas informações 
com quaisquer outros alunos e profissionais”, disse o professor 
Flávio.

O jovem Willams Dantas dos Santos foi aluno do Colégio Esta-
dual Francisco Rosa. Ele já concluiu o ensino médio, mas ainda 
assim continua participando do projeto. “Aqui aprendi um pouco 
de tudo. Quando começamos, nós nos esforçamos para conse-
guir computadores, melhorar a internet, estudávamos por meio 
de apostilas. A gente pegava sucata dos outros para montarmos 
as nossas peças. Com o tempo, começamos a ser reconhecidos 
na escola e fomos crescendo cada vez mais. Para mim, foi um 
grande salto em minha vida”, declarou.

Saulo Wesley dos Santos Lima, aluno do 3º ano, é um entu-
siasta do projeto. “Aqui podemos adquirir mais conhecimentos. 
Aprendi a montar robôs e fazer muitas outras coisas que nem 
imaginava antes. No momento estou desenvolvendo um disposi-
tivo para medir a qualidade do ar em qualquer lugar da cidade”, 
afirmou.

PRÓXIMOS PASSOS CONQUISTAS E PARTICIPAÇÕES 
EM EVENTOS
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CoresQuímica das

Estudantes de escola estadual 
em Rosário do Catete utilizam 
corantes naturais no tingimento 
de tecidos

A rotina dos 25 estudantes da eletiva Química das Cores, do 
Colégio Estadual Leandro Maciel, localizado em Rosário do Ca-
tete, região do agreste sergipano, já não é a mesma depois que 
aprenderam a parte teórica do processo científico que envolve 
a criação de corantes por meio de compostos naturais, como 
frutas e legumes. Empolgados com os resultados, os alunos co-
meçaram a ver a ciência de outra forma e já almejam sonhos 
mais altos.

É o caso do estudante Fabricio Melo Ramos, que pensa em 
continuar fazendo ciência e ampliar seu conhecimento acerca 
do assunto. Ele afirma que a eletiva o ajudou a encarar as difi-
culdades também na esfera social. “A gente consegue tirar uma 
experiência muito positiva desse projeto, e para mim se trata 

de uma terapia. Tingindo camisas, extraindo cores naturais e 
aprendendo sobre a química foi o que me motivou a aprender 
mais e ajudar os meus amigos”, destaca o estudante, um dos 
mais atuantes no projeto e que manuseia com muita facilidade 
as composições químicas.

Feliz com os resultados científicos e pessoais de cada estudan-
te, a professora de Química, Valéria Santana, explica que o ob-
jetivo da eletiva é influenciar a pesquisa científica no ambiente 
escolar. “A gente consegue identificar algo que transcende tudo 
que trabalhamos em sala de aula, e é isso que nos motiva. Temos 
dois encontros por semana, e cada aula dura aproximadamente 
50 minutos, mas o interesse deles é tão significativo que sem-
pre ficam a mais do que o tempo previsto. E, nessa perspectiva, 
vamos introduzindo esse conhecimento mais ampliado, trazen-
do a rotina e os conceitos da pesquisa para os alunos”, explana.

Tássia Kailany dos Santos, aluna do 2º ano, explica que apren-
deu muito com as experiências químicas. “Comecei a fazer parte 
desta eletiva já na segunda fase, mas foi algo que me chamou 
muita atenção quando fui percebendo os resultados. Além do 
trabalho de pigmentação nas peças, a gente também pode con-
feccionar papel com de material reciclado e, consequentemente, 
utilizar nas nossas atividades da escola; é muito legal”, disse a 
estudante.
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Além da Química, a eletiva contempla mais duas áreas de co-
nhecimento que são relevantes no processo de pigmentação e 
criação das cores: são as disciplinas matemática e arte. Nesse 
sentido, assuntos como Colorimetria, a matemática das cores e 
processos criativos são trabalhados com os estudantes durante 
as atividades.

De acordo com a professora de Arte, Paula Gabriela Caxico 
de Abreu Souza, o intuito do projeto é permitir que os alunos 
possam trabalhar com o imaginário e a criatividade, a partir 
do tingimento dos tecidos. “Primeiro a gente trabalhou com a 
extração dos pigmentos para saber quais cores eles poderiam 
atingir. Em seguida, a partir dessas cores, conseguimos brincar 
com o imaginário deles: tingindo os tecidos, desenhando em pa-
péis, utilizando o tai dai, que é a técnica de colocar o pigmento 
e torcer o tecido e conseguir um design diferente. Então, foi 
dessa forma que introduzimos a arte nesse processo”, explica 
a professora.

Já na matemática, a professora Ana Paula Jasmim Santana   
relata que durante as atividades os alunos desenvolvem diver-
sas competências a partir da disciplina. “A matemática ajudou 
muito na questão dos cálculos, para obter as medidas, as capa-
cidades e volumes que eles precisavam saber, como a quantidade 
de tecido ou material para tingir. Eles viveram a matemática na 
prática. É um grupo muito empenhado, motivado e com capaci-
dade para aprender. A gente percebe que eles têm instrução  su-
ficiente para sair da escola e dizer que aprendeu e podem fazer 
mais. Isso para a gente é muito importante”, celebra Ana Paula.

Alcançando o oitavo lugar na Cienart 2018, o projeto “As co-
res da natureza: utilização de corantes naturais no tingimento 
de tecidos” foi inscrito novamente no evento científico. Para a 
gestora do Leandro Maciel, professora Neide da Conceição, os 
alunos estão mais preparados. “Quando participamos pela pri-
meira vez, não imaginávamos que seríamos selecionados, então 
foi um resultado muito importante chegar até lá. Garanto que 
eles estão mais preparados, empenhados e com uma experiência 
mais aprimorada”, afirma.

A Feira Científica de Sergipe (Cienart) é uma iniciativa con-
junta da Associação Sergipana de Ciência (ASCi), Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS), 
realizada todo mês de outubro, durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia.

O evento reúne, anualmente, cerca de 5.000 pessoas, no espa-
ço da Universidade Federal de Sergipe. São pesquisadores, pro-
fessores, estudantes da Educação Básica e das Universidades, 
trocando experiências e popularizando a Ciência, a Tecnologia, 
as Artes e a Inovação produzidas no estado.

ÁREAS DE CONHECIMENTO PROJETO NA CIENART
Em 2018, a eletiva Química das Cores foi introduzida à grade 

curricular dos estudantes do Centro de Excelência Leandro Ma-
ciel, unidade que oferta a modalidade de ensino médio em tempo 
integral e que, desde então, vem trabalhando o protagonismo 
juvenil por meio de projetos interdisciplinares.

A gestora do colégio, professora Neide da Conceição Guima-
rães Rocha, conta que o ensino médio integral transformou a 
rotina dos estudantes. “São trabalhos importantes que mos-
tram o empenho e capacidade dos nossos alunos ao desenvol-
verem suas habilidades. O ensino integral tem uma colaboração 
muito significava porque eles têm mais tempo para conhecer as 
práticas, discutir com os colegas e pedir orientação do profes-
sor”, destaca. 

O jovem protagonista Gustavo de Oliveira Menezes Santos 
avalia como enriquecedora sua experiência com os processos 
químicos na criação de corantes. “Aqui é o momento em que a 
gente consegue colocar em prática tudo que aprendemos nos 
livros. O que mais me chamou a atenção foi o quanto podemos 
criar, a quantidade de cores e combinações que é possível en-
contrar nas composições químicas. É muito interessante”, ex-
plica o estudante.

A estudante Franciene Souza Santos compartilha da mesma 
opinião do seu colega. Para ela, a prática é o momento mais em-
polgante das experiências químicas. “Gostei muito da etapa que 
envolve o tingimento. Nesse processo, pude conhecer muitas 
composições que não imaginava que serviria para colorir, como 
os vegetais”, conta a aluna do 2° ano, afirmando que o projeto 
também a fez vencer a timidez.

COMEÇO DE TUDO
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ecológico
sabão

Alunos de Umbaúba produzem sabão ecológico a 
partir do excesso da produção da laranja.

Um grupo de 16 alunos do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia 
Filho, localizado em Umbaúba, está realizando uma importante 
ação de reaproveitamento de fruta estragada. Orientados pela 
professora de Química, Darcylaine Vieira Martins, eles estão 
transformando laranjas que seriam descartadas em sabão para 
uso doméstico. O projeto, intitulado “Laranjas: Produzir, Es-
premer e Saponificar”, consiste em aproveitar o que sobra da 
produção da laranja produzida na região em sabão ecológico, di-
minuindo o acúmulo de lixo e dando um fim sustentável para o 
excesso da produção.

Segundo a professora, tudo começou no ano passado, quando 
levou os estudantes para visitarem a cadeia produtiva da laranja, 
em Umbaúba. Ela explica que a maioria dos alunos são filhos de 
citricultores, mas que eles não sabiam quase nada sobre a pro-
dução da fruta. A partir dessa constatação, foi realizada uma 
ação para que eles conhecessem cada elo da cadeia produtiva 
da fruta. “Durante as visitas às beneficiadoras, eles observa-
ram muita perda de laranjas e perguntaram se tinha como re-
aproveitá-las. Passamos a levar as laranjas para o laboratório 
e transformá-las em algo que pudesse ser utilizado na escola. 
Como eles estavam estudando a saponificação, que é a reação 
para produção de sabão, resolvemos juntar as laranjas desperdi-
çadas e transformá-las em sabão”, disse ela.

Cada barra de sabão é produzida a um custo de apenas R$ 0,15, 
e o produto é utilizado na escola e em suas casas. Para a sua fa-
bricação são necessárias três etapas. Os alunos pegam laranjas 
estragadas, batem no liquidificador com casca, misturam com 
soda cáustica e óleo, e depois o produto fica guardado por 15 dias 
para ficar no ponto certo para ser embalado. Os alunos utilizam 
liquidificador, balança, jaleco, luvas e máscaras.

“Esse projeto dá significado a tudo o que a gente ensina em 
sala de aula. Eles veem muito conteúdo abstrato, mas quando 
tiramos eles da sala e levamos para que vejam a realidade do mu-
nicípio, que tem algo que eles podem usar em sala de aula para 
modificar e melhorar o seu meio ambiente, é de grande impor-
tância”, declarou a professora.

O sabão produzido é utilizado na cozinha da escola, na casa dos 
alunos, e a intenção é que eles possam transmitir o que apren-
deram para associações do município.

O projeto deu tão certo que foi premiado e teve participação 
em alguns eventos científicos. A professora Darcylaine e o aluno 
Jian Nascimento dos Santos, do 3º ano, participam da Mostra 
Nacional de Feiras de Ciências no Mato Grosso do Sul, que acon-
teceu durante a 71ª Reunião da SBPC, onde também foi realizada 
a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso 
do Sul (Fetec MS). Ambos os eventos fazem parte da programa-
ção da SBPC Jovem.

O convite partiu do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ) e da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), ao analisarem que o projeto da 
escola estadual sergipana é sustentável do ponto de vista da 
viabilidade científica, além de ter sido classificado em 1º lugar 
na Feira de Ciências, Artes e Tecnologia da UFS (Cienart); 1º lu-
gar no Prêmio Destaque PIBICjr e o 3º lugar na etapa estadual do 
Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação.

ETAPAS DA PRODUÇÃO

PREMIAÇÕES
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Os alunos que participam do projeto mostram-se bastante 
empolgados com a experiência de transformar laranja em sabão, 
atividade que trouxe novos conhecimentos a eles. O estudan-
te Jian Nascimento dos Santos, que já é veterano no projeto, é 
um dos grandes entusiastas. “Participar desse projeto foi uma 
grande oportunidade para mim, porque antes dele eu não va-
lorizava a laranja. Por ser filho de citricultor, sempre tive uma 
grande proximidade com essa fruta. Por meio desta ação é que 
entendi a importância da laranja para a minha cidade e os bene-
fícios dela para a saúde. Além disso, eu pude ampliar os meus 
horizontes, tanto como estudante quanto como cidadão, en-
tendendo a importância da química ambiental para a sociedade 
consumista”, afirmou.

A mesma opinião foi compartilhada pela aluna Júlia Nunes Car-
doso, do 3º ano. “O projeto foi muito importante para o meu 
crescimento como aluna. Com ele tivemos um aprendizado mui-
to mais interativo e dinâmico. Isso foi muito importante porque 
nos trouxe um olhar mais profundo sobre o conteúdo que a gen-
te estuda em sala de aula. Podemos ver como aqueles assuntos 
se aplicam na realidade e como impactam na sociedade”, disse. 
Ambos os alunos são bolsistas do Programa de Iniciação Cientí-
fica Júnior (PIBIC Jr).

NOVOS CONHECIMENTOS
A aluna Nallanda Victória Santos Martins, do 2º ano, é novata 

no projeto. Ela conta que antes não tinha conhecimento de que 
era possível fazer essa transformação, mas que agora os resul-
tados desta ação poderão beneficiar muitas pessoas. “Agora que 
entrei no projeto eu vejo a importância de reutilizar os produtos 
naturais e transformá-los em um bem caseiro, que poderá bene-
ficiar muitas famílias que não têm condições de comprar sabão, 
mas que poderão produzi-lo dentro de casa”, declarou.

Adriel Ribeiro, do 2º ano, disse que é gratificante participar 
dessa experiência. “Sou filho de citricultores, e na minha infân-
cia eu cresci no sítio, então a laranja para mim era algo muito 
comum, até banal. Então esse projeto foi algo inovador e me dei-
xou surpreso ver toda essa capacidade que a laranja tem de se 
transformar, de uma forma ecológica e sustentável”, afirmou.

Já a aluna Joana Evanny Santos Dias, do 1º ano, disse que o pro-
jeto lhe proporcionou mais conhecimentos sobre a sua própria 
cidade e sobre os conteúdos de química, história e geografia. 
“É muito interessante ver a laranja estragada transformada em 
algo sustentável. Isso é algo muito bom para o meio ambiente, e 
ainda dá para usar para lavar louças e roupas”, disse.
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HABILIDADE CIENTÍFICA FAZ PARTE DO DIA A DIA DO 
CENTRO DE EXCELÊNCIA PROFESSORA MARIA IVANDA DE 
CARVALHO NASCIMENTO COM ELETIVA DE ROBÓTICA

Todas as quintas-feiras o encontro com a ciência é certo para 
os alunos da eletiva de Robótica, do Centro de Excelência Pro-
fessora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, localizado no 
bairro 18 do Forte, em Aracaju. Disciplina do Ensino Médio em 
Tempo Integral, o projeto é responsável por dezenas de protó-
tipos que evidenciam a criatividade e o desempenho científico-
-tecnológico dos jovens protagonistas.

Ajusta dali, programa daqui. É esta a rotina dos estudantes 
durante a tarde de trabalhos no laboratório de informática da 
escola. Divididos em grupos, ou até mesmo individualmente, 
eles elaboram projetos, estudam e colocam em prática cada 
ideia que é pensada. Para auxiliar nas atividades, a unidade de 
ensino conta com uma impressora 3D, adquirida por meio de 
parceria com o Colégio Estadual Francisco Rosa, contemplado 
no edital da Embaixada dos EUA, com o valor de R$ 13 mil para a 
compra de quatro impressoras 3D, kits de robótica e filamentos 
para impressora.

Para o professor de Física, Manoel Messias Pereira Valido Filho, 
criatividade não falta na eletiva. Ele conta que as habilidades 
de cada aluno são desenvolvidas naturalmente. “Eles têm um 
grande potencial. Além de todo o trabalho que a gente desen-
volve em sala de aula, para entender os processos científicos, 
eles conseguem absorver com muita facilidade o que a gente 
propõe e ensina. Os alunos que estão desde o começo, e que se 
formam este ano, já pensam em seguir nessa área de atuação e, 
nessa perspectiva, a eletiva é extremamente importante para o 

futuro profissional deles porque veio para qualificar suas habi-
lidades”, enfatiza.

Auxiliando os colegas, o estudante Samuel Macedo Trindade 
Santos não para um instante. É função dele monitorar as ativi-
dades e ajudar o professor na eletiva de Robótica. O aluno do 3º 
ano disse que sempre gostou de tecnologia e afirma que pensa 
em cursar faculdade nessa área. “Quando soube desse projeto 
não pensei duas vezes, decidi me inscrever logo. Desde então, 
fui crescendo, aprendendo e ganhando mais experiência com a 
robótica. É um campo de trabalho que sempre me fascinou, e a 
cada dia tenho mais certeza de que é algo que quero fazer no fu-
turo. Mesmo despois que me formar, pretendo retornar à escola 
para ajudar de alguma forma os meus amigos”, relata o monitor.

PROJETOS

MULHERES NA CIÊNCIA

PROTAGONISMO

Sirene escolar automatizada, nivelador e treina digital, cadeira 
de rodas automática, teclado musical digital e sistema de reco-
nhecimento biométrico são alguns dos projetos que foram colo-
cados em prática e que estão em fase de execução na eletiva de 
Robótica do Centro de Excelência Maria Ivanda. 

“Nesse sentido, a gente vai trabalhando com eles em várias 
etapas. Conceitos de corrente elétrica, ensinar o que é resis-
tor, o que é e como evitar um curto circuito, como programar, 
e aí aos poucos, a gente vai aumentando o nível de dificuldade 
e dando liberdade ao aluno para construir sua própria história 

dentro da eletiva”, explica o professor Manoel Valido.
O aluno Carlos Breno Jesus Santos deixa a timidez de lado e 

demonstra muito entusiasmo ao explicar quais são as atribui-
ções técnicas do dispositivo que está desenvolvendo. Para ele, a 
etapa mais importante é a montagem. “É a fase de que eu mais 
gosto porque é o momento que eu consigo para me aperfeiçoar 
sobre o projeto”. O estudante trabalha em um sistema de fecha-
dura eletrônica por meio de cartão magnético.

Representatividade feminina também faz parte da eletiva de 
Robótica. As alunas Laiza Martins Nascimento e Rayssa Santos 
Sátiro, ambas do 1º ano, estão trabalhando no teclado digital. 
Elas montam, desmontam e testam cada circuito no dispositivo.

“As mulheres devem cada vez mais ocupar espaços como esse. 
Quando me interessei pela eletiva, um dos maiores desafios que 
encontrei foi vencer a concorrência, que é muito alta. Mas fe-
lizmente deu certo e estou aqui. A tecnologia sempre foi muito 
presente em minha vida, e a robótica permitiu que eu me aper-
feiçoasse mais sobre todo esse universo”, disse a estudante Lai-
za Martins.

A aluna Rayssa Santos afirma que ainda não decidiu qual car-
reira seguir, mas adianta que pretende atuar em uma área da 
tecnologia. “É algo com que me identifico e tenho mais facilida-
de de aprender”.

Segundo a gestora da unidade de ensino, professora Adriana 
Hora Santos, o protagonismo estudantil está cada vez mais em 
evidência quando se trata de tecnologia. “Aqui a gente desen-
volve eletivas que contemplam diversas áreas, como a culinária, 
esporte, e tantas outras que evidenciam o comprometimento 
e desempenho dos nossos estudantes. A robótica é uma grata 
surpresa para nossa escola porque já começa a mostrar resulta-
dos positivos que beneficiam a própria comunidade escolar. Um 
desses benefícios é a sirene escolar, que hoje é totalmente auto-
matizada e não precisa de um servidor para acioná-la. É Isso que 
a gente quer para os nossos jovens: que eles consigam superar 
os desafios e ir além dos conteúdos ensinados em sala de aula”, 
finaliza. 
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COLÉGIO ESTADUAL DOM JUVÊNCIO DE BRITTO SE 
DESTACA NAS PESQUISAS E PARTICIPA DE FEIRAS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Os jovens cientistas do sertão sergipano estão em festa com o 
reconhecimento dos projetos de ciência e tecnologia. Após al-
cançarem resultados positivos na IX Feira Científica de Sergi-
pe (Cienart), edição 2019, a comunidade estudantil do Colégio 
Estadual Dom Juvêncio de Britto, unidade que oferta o Ensino 
Médio em Tempo Integral, localizado no município de Canindé de 
São Francisco, foi agraciada com mais dois prêmios e representa 
Sergipe em eventos científicos nos estados de São Paulo e Cea-
rá, além da participação na Muestra Cientifica Latinoamericana, 
a acontecer em setembro de 2020, na cidade de Trujillo, Peru.

 
‘Plastleite’, produção de bioplástico a partir do soro do leite, 

e ‘Black White: adaptando-se ao sertão’, purificação de água 
de barreiro, utilizando cactáceas e o quiabo, foram os projetos 
que se destacaram na 5ª Mostra Científica de Inovação, Tec-
nologia e Engenharia da Escola (Mocite), realizada em 1° e 4 de 
outubro, no município de Arapiraca/AL, conquistando primeiro 
e segundo lugares na categoria Ciências Ambientais. Na primei-
ra colocação, a pesquisa Plastleite ganhou o prêmio de Destaque 
de Incentivo à Pesquisa Científica da Associação Brasileira de 
Incentivo à Tecnologia e Ciência (Abritec).

 
Além disso, os projetos também ganharam credenciais para 

participar de outras feiras nacionais e internacionais, como a 
Feira de Iniciação Científica do Dante Aligeire (Fenadante), que 
acontecerá em setembro de 2020 na cidade de São Paulo; Mos-
tra Científica do Carirí (Mocica), em agosto de 2020, em Ju-
azeiro do Norte/CE; e Muestra Cientifica Latinoamericana, em 
setembro de 2020, na cidade Trujillo, Peru.

 
Eufóricos com o reconhecimento, os jovens protagonistas do 

Dom Juvêncio não esconderam a emoção ao serem agraciados 
com os prêmios. A aluna Maria Eduarda Inácio da Conceição, do 
2º ano, destaca a importância da conquista e assegura que, jun-
tamente com os colegas, pretende ampliar o campo de pesquisa 
sobre a produção de bioplástico a partir do soro do leite. “Para 
a gente fica o sentimento de gratidão. Esperamos que esse re-
sultado seja motivo de inspiração para que os alunos participem 
mais de projetos desenvolvidos na nossa escola. A expectativa 
é buscar o aperfeiçoamento da experiência e fazer com que ela 
alcance o maior número de pessoas e, desta forma, continue al-
mejando resultados positivos”, disse a estudante.

 

O estudante Éltony Teixeira Gomes, também do 2° ano, relata 
que essas premiações são de extrema relevância para a comu-
nidade escolar. Para o jovem, apesar das limitações técnicas, “a 
pesquisa tem o intuito de proporcionar resultados benéficos à 
população, utilizando o saber acadêmico”, pontuou, referindo-
-se ao projeto Black White, que busca a purificação de água do 
barreiro, água considerada imprópria para atividades rotineiras, 
utilizando espécies típicas da região como agentes coagulantes.

 
De acordo com o professor de Biologia, Alex Alves Cordeiro, a 

participação em eventos científicos e, consequentemente, o re-
conhecimento pelos trabalhos desenvolvidos têm um peso sig-
nificativo no desempenho escolar dos alunos. “Além de entrar 
em nesse universo científico, eles conseguem perceber, na prá-
tica, que a Educação e o conhecimento que eles estão adquirindo 
na escola podem ser utilizados para resolver problemas do dia a 
dia”, enfatizou Alex, destacando que os estudantes estão mais 
motivados após as conquistas.

 
A professora de Química, Lark Soany Santos, afirma que com 

o reconhecimento, aumenta a responsabilidade de representar 
Sergipe, e nessa perspectiva, motiva mais os estudantes a se 
interessarem pelo universo científico e aperfeiçoar suas pesqui-
sas. “A escola precisa ser um lugar de produção de ciência. Ape-
sar dos percalços, acreditamos que estamos no caminho certo”, 
celebrou a orientadora do projeto Black White.

Localizado a mais de 190 km de Aracaju, no município de Canindé de São Francisco, o 
Colégio Estadual Dom Juvêncio de Britto se destaca na produção de pesquisas científicas 
de cunho ambiental, além de projetos artísticos

CIENART
Na Feira Científica de Sergipe, que aconteceu no dia 27 de 

agosto, o Colégio Estadual Dom Juvêncio de Britto também 
foi destaque. O projeto Plastileite conquistou o terceiro lugar 
na classificação geral do evento científico. Na categoria Palco, 
o projeto ‘Peleja Sertaneja’ foi agraciado com o primeiro lugar 
geral na Cienart. Conduzido pelos alunos, o espetáculo traz uma 
narrativa que faz uso da arte corporal e da musicalidade para 
contar a história do sertanejo que deixa o sertão em busca de 
melhores condições de trabalho.

 
Ao todo, foram apresentados 128 trabalhos, nas categorias 

Palco e Bancadas, dos quais foram premiados dois trabalhos de 
palco, 12 trabalhos de escolas públicas e dois trabalhos de esco-
las particulares.
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Elas criaram o aplicativo “Think Big”, 
que ensina crianças e jovens a lidarem 
com situações-problema que podem levar 
ao suicídio

A união entre a tecnologia e o protagonismo levou quatro alu-
nas do Colégio Estadual Alcebíades Paes, no município de Cum-
be, a desenvolverem um aplicativo cujo objetivo é amenizar a 
prática do suicídio entre crianças e adolescentes. As estudantes 
Lara Estephany, Nataly Santana, Letícia Moura de Oliveira e Ma-
ria Letícia de Jesus Rodrigues tiveram como mentor José Wilmer 
Rodrigues, formador do Instituto Paramitas, que apresentou a 
elas o Programa Tecnovation Challenge Brasil, uma competição 
de tecnologia e empreendedorismo. A partir daí, elas se interes-
saram em participar e debateram ideias até chegarem ao apli-
cativo.

Intitulada “Think Big”, a ferramenta tecnológica foi produzida 
em cerca de 15 dias para que pudesse ser apresentada no Tecno-
vation Challenge Brasil no mês de maio deste ano, em Salvador 
(BA). Com o aplicativo, as alunas foram as primeiras colocadas 
no evento Pitch Regional Nordeste do programa.

O funcionamento do aplicativo se dá com a apresentação de si-
tuações-problema por um personagem chamado Jack. Ele faz ao 
usuário perguntas retratando casos específicos, como agressão 
verbal, bullying, questões de gênero, preconceito, entre outros. 
O intuito do aplicativo é fazer com que a pessoa saiba lidar com 
problemáticas do dia a dia que levam a frustrações emocionais. 
Por enquanto, só a comunidade escolar tem acesso, por meio de 
um código, mas as meninas querem, futuramente, aprimorar o 
aplicativo e deixá-lo disponível ao público.

“O suicídio é um problema muito grave. Eu mesma conheço 
pessoas que já se automutilaram, já tiveram vontade de se sui-
cidar. Todo mundo passa por momentos ruins na vida, então o 
nosso aplicativo pretende ajudar todas as pessoas. Muitos pas-
sam por situações em que chegam até a pensar em se suicidar e 
não sabem como resolver. Se nosso aplicativo conseguir salvar 
uma pessoa, já seria um grande prazer”, disse Nataly Santana, 
uma das componentes do grupo. Ela conta ainda que toda a co-
munidade escolar apoiou a ideia.
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As alunas que desenvolveram o aplicativo destacam que ele 
é uma importante ferramenta de conscientização. “Queremos 
ajudar todas as pessoas, não somente crianças, a não comete-
rem suicídio. Hoje em dia muitos pensam nessa atitude drástica 
por diversos motivos. Resolvemos criar esse aplicativo para aju-
dar a resolver as problemáticas que aparecem no dia a dia e que 
mexem com o psicológico da pessoa”, disse Maria Letícia.

Para Lara Estephany, essa é uma importante ferramenta edu-
cacional. “A educação move o mundo. Nós estamos tentando 
ajudar as pessoas com esse aplicativo educacional, para que sai-
bam lidar com essas problemáticas e não cheguem a cometer 
suicídio por diversas frustrações. Queremos fazer com que es-
sas crianças, que são o futuro da nossa sociedade, não cheguem 

O mentor das meninas, no desenvolvimento do aplicativo, José 
Wilmer Rodrigues, formador do Instituto Paramitas, destacou 
que é de grande importância ter a tecnologia aliada ao conhe-
cimento, tanto para os alunos quanto para os professores. “É 
muito bom saber que um professor pode ter em mãos um aplica-
tivo com o qual pode trabalhar uma temática diferenciada como 
essa, um tema que é um tanto grave no ambiente escolar. Ter 
essas meninas pensando nesse aplicativo idealizado e pensado 
por elas como uma forma de solucionar esse tipo de problema 
mostra o quanto a educação está crescendo”, disse.

O aluno Diego Santana dos Santos, do 3º ano do ensino médio, 
disse ter aprovado a ideia do aplicativo. Ele acha que é uma boa 
maneira de conscientizar as pessoas. “A tecnologia é uma gran-

CONSCIENTIZAÇÃO TECNOLOGIA ALIADA AO CONHECIMENTO
de porta aberta para obter conhecimentos. Com os aplicativos 
de celular, temos mais fluidez para ver esses assuntos. E o suicí-
dio é algo muito particular que, às vezes, a pessoa não quer falar 
com ninguém a respeito. Então às vezes é mais fácil se informar 
sobre isso por meio de um aplicativo. É uma oportunidade de ter 
outros pontos de vista sobre essa problemática”, declarou.

A sua colega Emilly da Silva Soares compartilhou da mesma 
opinião. “O suicídio é uma questão muito delicada e, às vezes, 
a pessoa não se sente confortável para falar com os outros. Ela 
pode até demonstrar que está bem, mesmo tendo problemas 
internos, familiares ou na escola. Acho que o aplicativo auxilia 
porque, com ele, a pessoa vai conseguir expressar o que está 
sentindo, sem estar exposta”, afirmou.

ao ponto de pensar nisso. Se mudarmos a mentalidade delas 
agora, pela educação, futuramente não haverá esses proble-
mas”, explicou.

Letícia Moura, também, vê como de grande importância a 
utilização dessa ferramenta pelos jovens. “Um aplicativo edu-
cacional que tem como base ajudar a criança e o adolescente a 
saberem lidar com questões como preconceito e, até mesmo, 
a ensinar a identificar isso em algum colega, para que possam 
dar algum conselho. Criamos o aplicativo porque, hoje em dia, 
as crianças e jovens estão mais atentos ao celular, e seria muito 
legal ter essa ferramenta para auxiliar nessas questões”, de-
clarou.
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ALUNOS DO ATHENEU DESENVOLVEM APLICATIVO 
QUE AUXILIA NOS ESTUDOS PARA O ENEM 

INOVAÇÃO NOS ESTUDOS

O protagonismo dos alunos do Centro de Excelência Atheneu 
Sergipense, em Aracaju, está resultando em um projeto que 
visa oportunizar aos alunos estudar para as provas do Enem de 
um jeito mais dinâmico e inovador. Ao todo, 10 alunos do 2º e 
3º anos do ensino médio, juntamente com alguns professores, 
estão desenvolvendo o Projeto Athenados, um aplicativo para 
smartphone que vai facilitar o processo da aprendizagem para o 
Exame Nacional do Ensino Médio.

A ideia nasceu de uma conversa entre os alunos e a professora 
de Química, Kátia Cristina Elizabeth de Carvalho Araújo da Sil-
va, sobre projeto para apresentar na Feira Estadual de Ciências, 
Tecnologia e Artes de Sergipe (Cienart), que aconteceu no dia 27 
de setembro 2019, na Universidade Federal de Sergipe. O aplica-
tivo está sendo desenvolvido, e a expectativa é de que já esteja 
pronto até meados de agosto 2020. 

De acordo com a professora Kátia Cristina, em um primeiro 
momento serão disponibilizados apenas conteúdos das discipli-
nas de Ciências da Natureza e Matemática. Depois o projeto será 
aberto para outras disciplinas. 

O aplicativo Athenados, que ainda está em desenvolvimento, 
está sendo visto como uma ferramenta inovadora para os es-
tudos. 

O aluno Natanael Gomes Cardoso, do 2º ano, já fez um cur-
so de programação e é o responsável pelo desenvolvimento do 
aplicativo. “Essa ferramenta foca no Enem, que é hoje o assunto 

Aplicativo Athenados foi apresentado na 
Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e 
Artes de Sergipe

“O aplicativo Athenados terá conteúdos resumidos das disci-
plinas, exercícios com gabaritos resolvidos e mapas mentais. Os 
próprios alunos estão pesquisando e separando os conteúdos, 
que depois são passados para os professores envolvidos para se-
lecionar. O protagonismo desse projeto é todo dos estudantes. 
Os professores estão apenas por trás, dando suporte e orien-
tando”, explicou.

Além dela, estão envolvidos no projeto a professora Ilsema dos 
Santos Chagas (Biologia), Herman do Lago Mendes (Matemáti-
ca) e Diego Batista (Física). 

A ideia principal é de que quando o aplicativo estiver pronto, 
qualquer pessoa possa baixar. Mas a princípio, ele estará dis-
ponível apenas para os alunos do Centro de Excelência Atheneu 
Sergipense.

principal do Atheneu. A gente junta todos os assuntos principais 
do Exame e coloca no aplicativo de uma forma mais fácil para os 
alunos que querem estudar”, explicou.

Esdras Santos Góis, do 3º ano, é o responsável pelo design, 
tendo como suporte as orientações do professor Herman, que é 
graduado em Tecnologia da Informação. “O projeto vai dar mais 
uma alternativa de estudos, porque a gente sabe que matérias 
de Ciências da Natureza e Matemática são um bicho de sete ca-
beças. Queremos criar uma nova forma de estudar, tendo no 
aplicativo acesso a mapas mentais, exercícios, assuntos resumi-
dos, tudo de um jeito mais dinâmico e inovador”, disse.

Quem também está participando do projeto é Beatriz Cardo-
so da Silva Cavalcante, do 3º ano. “Hoje em dia os jovens estão 
envolvidos com a tecnologia, e cada vez mais querem facilitar 
os estudos. Ficar apenas nos livros já é algo ultrapassado. Por 
meio do aplicativo vimos uma forma de tornar os estudos mais 
dinâmicos e interessantes”, declarou.

A professora Ilsema dos Santos Chagas, de Biologia, é uma das 
orientadoras do projeto e acha que o aplicativo trará muitos be-
nefícios aos estudantes. “Pensamos nessa ferramenta devido à 
necessidade de fazer essa ponte entre os conteúdos trabalha-
dos em sala de aula e a internet. Fizemos essa junção de modo 
que facilitasse o acesso dos alunos ao conhecimento, para que o 
aprendizado seja mais significativo no dia a dia deles”, afirmou.
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Astronomia
no Centro de Excelência Dom Luciano revela 

talentos e incentiva as práticas científicas

O projeto revela resultados por meio da construção de protótipos, como maquetes do 
sistema solar, relógio de sol, lunetas, confecção de foguetes de garrafas PET, além de 
serem selecionados para participar da Jornada de Foguetes, que aconteceu no estado 
do Rio de Janeiro

Buscando inovar os métodos tradicionais de ensino e apren-
dizagem, a eletiva ‘Você no Universo’ é uma das atividades ex-
tracurriculares que está entrosando a comunidade estudantil do 
Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, em Ara-
caju, com as práticas científicas. O projeto de Astronomia acon-
tece de forma interdimensional, integrando várias disciplinas do 
currículo escolar, que há três anos é conduzido pelo professor de 
Física, Tiago Viana do Nascimento. 

Desde o início, o projeto já começa a revelar resultados signi-
ficativos por meio da construção de protótipos, como maquetes 
do sistema solar, relógio de sol, lunetas, confecção de foguetes 
de garrafas PET, além da participação efetiva na Olimpíada Bra-
sileira de Física (OBA), que no passado premiou 12 estudantes 
dessa unidade de ensino.

As potencialidades de cada jovem protagonista são colocadas 
em prática na eletiva do ensino médio em tempo integral. “Eles 
têm a oportunidade de acompanhar, executar e sugerir todos os 

processos que envolvem as experiências”, explica o professor 
Tiago Viana. Para ele, esse método aproxima o estudante, tor-
nando-o mais familiarizado com os temas trabalhados. “Assim, 
começamos a identificar os alunos engajados com a ciência, os 
interessados, e a partir daí, vamos oferecendo artifícios de co-
nhecimento para que esse jovem saia daqui com mais instrução. 
A gente consegue obter resultados muito importantes, tanto 
nas fases teóricas quanto nas práticas”, argumenta.  

Helen Paulina de Jesus Santos, aluna do 3º ano do ensino mé-
dio em tempo integral, é uma das jovens cientistas que soube 
aproveitar o conteúdo do projeto. “Eu sempre gostei dessa área 
científica, e quando vi que o professor Tiago pretendia come-
çar um projeto assim, me inscrevi logo que abriu a seleção. Vejo 
isso tudo como uma oportunidade fantástica em minha vida. Foi 
de extrema importância agregar esse conhecimento mais apro-
fundado”, disse a estudante, que participou da eletiva no ano 
passado. 
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O ensino interdimensional é um método usado, principalmente, 
nas escolas de ensino médio de tempo integral. Visa trabalhar 
de forma integrada, com diversas disciplinas, o protagonismo, 
pedagogia da presença e projeto de vida. Na eletiva ‘Você no 
Universo’, além da Física, Biologia, Química e Matemática, os 
estudantes do Dom Luciano recebem orientações das disciplinas 
de História e Geografia. 

Atuando de forma permanente nas atividades, o conteúdo de 
Matemática é conduzido e transmitido pelo professor Pedro 
Alexandre Barros. Ele afirma que os estudantes conseguem com 
muita facilidade e criatividade absorver todo o conteúdo tra-
balhado. “A matemática tem uma contribuição muito relevan-
te nesses experimentos. Primeiro a gente começa a trabalhar 
os movimentos parabólicos para o lançamento dos foguetes, a 
ideia da trigonometria, em relação ao relógio solar, trabalhando 
ângulos e constâncias. A gente consegue ver os alunos muito 
aguerridos em relação ao conteúdo. Desde quando começamos, 
o aproveitamento é sempre positivo”, relata.

Em outubro e novembro de 2019, três estudantes da Eletiva 
viveram novas experiências com a ciência, na cidade de Barra do 
Piraí, Rio de Janeiro. Eles foram selecionados para participar da 
Jornada de Foguetes, inciativa da OBA, que reúne cerca de 100 
estudantes do ensino médio e superior para socializarem expe-
riências. 

“Para serem classificados, os estudantes, ao lançarem os fo-
guetes, devem alcançar a maior distância possível, sendo maior 
que 100m. A equipe que conseguir o melhor resultado será auto-
maticamente selecionada”, explica o professor Tiago Viana, que 
alcançou o resultado e foi selecionado.

A estudante Renata Kailane Dias, aluna do 3º ano, é membro do 
grupo que venceu a competição e participarou da jornada. Feliz 
com o resultado, ela conta que o projeto foi muito importante 
para o fortalecimento do seu desempenho escolar. “É um assun-
to que dificilmente a gente encontra na escola, e para mim, que 
pretendo seguir a carreira de professora de física, é uma forma 
de agregar mais conhecimento a minha vida como futura aca-
dêmica”.

O jovem protagonista Lucas Reynan Nascimento também faz 
parte da equipe que participarou da Jornada de Foguetes. “Foi 
uma ótima oportunidade para trocarmos experiência com estu-
dantes de todo o país. Estamos felizes com os resultados que 
obtivemos”, conclui o aluno do 3º ano do ensino médio em tempo 
integral.

Educação Interdimensional Jornada de Foguetes
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CENTRO DE EXCELÊNCIA DOM LUCIANO 
SE DESTACA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Um projeto científico inovador tem levado, todos os dias, alu-
nos do ensino médio do Centro de Excelência Dom Luciano José 
Cabral Duarte, em Aracaju, ao laboratório de Química da unida-
de de ensino. Iniciado no mês de abril deste ano, com orientação 
do professor Antônio Hamilton dos Santos, 10 estudantes do 
ensino médio integral têm se encontrado diariamente no labo-
ratório para fazer pesquisas em temáticas variadas. Uma delas 
deu origem ao projeto “Produção de hidratante, a cosmetologia 
sem mistérios: o uso do amendoim”, que foi apresentado na IX 
edição da Feira Científica de Sergipe (Cienart), realizada em 27 
de setembro, na Universidade Federal de Sergipe (UFS). O proje-
to ficou em primeiro lugar geral e também na primeira colocação 
na categoria Ensino Médio.

O professor Antônio Hamilton explica que foi dada aos alunos a 
oportunidade de escolherem em qual linha de pesquisa eles que-

Projeto que extrai óleo do amendoim e 
produz cosméticos foi o primeiro colo-
cado na IX Feira Científica de Sergipe, 
Montagem de coleção biológica didática, 
propriedades físico-químicas do hibis-
cos, produção de ondas eletromecani-
zadas via arduíno, produção de base de 
lançamento de foguetes artesanais são 
algumas outras pesquisas

riam trabalhar, e os jovens optaram por estudar as propriedades 
físico-químicas do amendoim, tentando descobrir o que poderia 
ser produzido com desse alimento. Eles conseguiram extrair os 
óleos brutos do amendoim e tiveram como objetivo produzir um 
creme hidratante. Mas o trabalho não parou por aí, como explica 
Hamilton.

 
“Eles foram além da proposta do hidratante e criaram sham-

poo, sabonete, sabão líquido, aromatizador de ambiente, todos 
esses produtos tendo como base o amendoim, acrescentando 
às vezes algumas fragrâncias para mudar o cheiro. Acho que 
foi de grande valia eles terem escolhido essa linha de pesquisa. 
Quando a iniciativa é do aluno, o resultado é muito mais rico. 
Eu, como professor, dei as orientações, mas todo o trabalho que 
implica análise física e química foi dos alunos. Eles associaram 
o que viam em sala de aula e colocaram na sua prática”, disse.

Para o professor, ter vencido em primeiro lugar na Cienart foi 
um feito grandioso para o grupo, pois eles já estavam batalhan-
do por esse resultado há bastante tempo. “São esses resultados 
positivos que mostram a cara da escola, o quanto os professo-
res se dedicam aos alunos, a apropriação do conhecimento por 
parte dos estudantes e a sua vontade de crescer. Muitos que 
antes pensavam apenas no ensino médio, hoje já pensam em 
uma graduação maior, em algo que dê um retorno significati-
vo para a vida deles. Temos investido pesadamente para que os 
alunos possam se destacar não apenas na Cienart, mas na vida, 
em tudo o que consigam realizar”, declarou.

 A proposta agora é continuar o projeto, dando prosseguimen-
to às pesquisas e produções. A intenção é de que seja feita uma 
pequena linha de produção dos hidratantes, shampoos e sabone-
tes para que futuramente os alunos possam comercializar e ter 
algum retorno financeiro.

SEIS PROJETOS DE SUCESSO
O Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte ins-

creveu na Cienart um total de seis projetos. Além do trabalho 
sobre a produção de hidratante por meio da extração de óleo de 
amendoim, houve também os seguintes projetos: Montagem de 
coleção biológica didática de espécies animais com ocorrência no 
estado de Sergipe; As propriedades físico-químicas do hibiscos; 
Produção de ondas eletromagnéticas através da construção de 
um rádio transmissor FM artesanal; Braço eletromecanizado via 
arduíno; e Produção de base de lançamento de foguete artesa-
nal.

 A diretora da unidade de ensino, Lidiane Moreira Santos, falou 
sobre a importância da conquista dos alunos na Cienart, mos-
trando que isso melhora a imagem e a autoestima da comuni-
dade escolar. “Muitas pessoas têm uma visão errada de escola 
pública, de que o trabalho não é bem feito, que não tem a capaci-
dade que as escolas particulares têm. Uma vitória como essa na 
Feira Científica de Sergipe enfatiza mais que o trabalho da rede 
estadual está sendo bem feito, que temos alunos competentes e 
capazes de chegar aonde quiserem”, afirmou.

Para a aluna Thassia Karine de Oliveira Machado, a Cienart foi 
algo inovador em sua vida. “Eu não sabia quase nada sobre a fí-
sica e a química, mas quando cheguei ao ensino integral, o pro-
fessor Hamilton me auxiliou e me ensinou um pouco mais sobre 
essas ciências, e foi assim que aprendi a gostar mais. Ele confiou 

em mim para produzir o que levamos para a Cienart e com isso 
começamos a estudar o amendoim. Para mim esse projeto abriu 
portas, pois eu não tinha tanta afinidade com a química e hoje eu 
tenho todo o conhecimento que não tinha antes. Pretendo con-
tinuar com a produção em larga escala para ver se a gente abre 
uma franquia com esses produtos”, disse.

 Quem também se mostrou satisfeito com o projeto foi Allan 
Marcos Oliveira Santana, que participou da Cienart pela primei-
ra vez neste ano. “A pesquisa abre um leque de oportunidades 
para a gente, tanto para o nosso futuro quanto para o nosso dia 
a dia, pois podemos solucionar problemas em grande escala no 
laboratório. Ainda não caiu a ficha de que fomos os vencedores. 
Nós acreditamos em nosso potencial e conseguimos essa vitória 
porque se trata de um projeto inovador”, declarou.

A aluna Júlia Carvalho Leite disse ter aprendido bastante com 
os conhecimentos adquiridos durante as pesquisas. “Foi muito 
bom porque nas escolas particulares em que estudei não tive 
esse contato com a Ciência, dessa forma. Isso me fez pensar 
mais sobre as áreas que quero estudar. Antigamente, quando 
eu não sabia que o amendoim tinha essas propriedades, pensava 
que servia apenas para comer. Quando obtive esse conhecimen-
to foi bem gratificante”, afirmou.

Vanessa Dias Santos também expôs sua opinião. “Eu gos-
to muito de química, então participar da Cienart e ganhar em 
primeiro lugar foi incrível, uma das melhores experiências que 
eu já tive. Antigamente não se via muito essa participação dos 
jovens estudantes em feiras científicas. E ter isso hoje em dia é 
um grande avanço. Eu me senti uma pesquisadora de verdade, 
conseguindo fazer esses produtos como se fosse profissional”, 
disse.
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A cerca de 40km da capital, o município de Santa Rosa de Lima, no Vale do Cotinguiba, 
fica localizado entre morros e extensos canaviais. Com forte impacto na cultura da cana-de-
açúcar nas primeiras décadas de existência, o percurso até a sede do município é marcado 
por antigas casas de engenho e de um verde que só a generosa natureza pode proporcionar. É 
nesse contexto que quatro estudantes desenvolveram um plástico biodegradável, o chamado 
bioplástico, a partir da matéria-prima abundante na região: a cana-de-açúcar. 

O projeto Meninas na Ciência, executado em parceria com a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem mudado o projeto de 
vida de algumas estudantes do Centro de Excelência Dr. Edélzio 
Vieira de Melo, unidade que oferta o Ensino Médio em Tempo 
Integral. Capitaneado pela professora de Química, Laís Menezes, 
o projeto é articulado na própria escola com a ajuda de alguns 
colaboradores. Tocada pelo desejo de incentivar as garotas da 
escola onde leciona, Laís explica que a iniciativa parte da baixa 
atuação de mulheres nas ciências exatas. 

A história já provou que as mulheres participaram ativamen-
te das grandes descobertas e mudanças tecnológicas datadas 
há séculos. A descoberta da radioatividade pela cientista Marie 
Curie, no século XIX, rendeu-lhe, em 1903, o Prêmio Nobel de 
Física, em reconhecimento pelos extraordinários serviços ob-
tidos em suas investigações conjuntas sobre os fenômenos da 
radiação, tornando-se a primeira mulher a receber a honraria.  
Ainda assim, o número de cientistas envolvidas neste universo 
é tímido. 

No tocante à química verde, área que se preocupa com a sus-
tentabilidade do planeta, a professora Laís uniu a história do 
Vale do Cotinguiba com a responsabilidade socioambiental con-
tra o descarte desenfreado de plásticos. Para tal, o plástico bio-
degradável está sendo executado, em fase experimental, pelas 
quatro integrantes do projeto. 
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O primeiro passo para a concepção do produto se dá com o re-
colhimento do bagaço da cana doado por uma feirante. Depois é 
colocado na estufa, triturado e levado ao fogo para serem acres-
centadas as soluções que formam o prato, o copo e o canudinho. 
A professora esclarece que nessa etapa a solução é composta de 
amido e farinha de trigo e derramada nos moldes, de modo que a 
textura se aproxime de um utensílio mais resistente. Os testes 
já foram realizados com glicerina, porque a ideia final, segundo 
a professora, é criar um canudo comestível. “Para o canudo ser 
comestível, ele precisa ser atraente. Não só no olhar, mas tam-
bém no sabor”, disse. 

O grupo de aspirante à cientista é formado pelas estudantes 
das três séries do Ensino Médio em Tempo Integral: Maria Elo-
íza, Leila Kauane, Sirley Mendonça e Eline Santana. Elas des-
cobriram nas aulas de química um caminho de descobertas, 
confiança e muito estudo. Com a orientação da professora, as 
meninas dão aulas experimentais uma vez por mês aos colegas, 
que já manifestam o interesse em participar do projeto. 

A formanda Leila Kauane, uma apaixonada pela magia que 
acontece com a combinação de substâncias, despede-se das 
amigas para ocupar uma das vagas de Licenciatura em Química 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
no Instituto Federal de Sergipe (IFS). Para ela, o contato com a 
universidade por meio do projeto foi muito importante. “Para 
mim foi um pouco assustador e ao mesmo tempo inovador, por-
que eu estou aprendendo, inovando e ajudando essas colegas”. 

Sirley Mendonça, jovem protagonista da unidade e aluna do 
2º ano, foi um pouco relutante no início, mas logo se rendeu 
ao convite da professora e agora se encaminha para optar por 
uma das licenciaturas como profissão. “Nesse projeto a gente 
vai descobrindo e aprendendo várias coisas. A gente consegue 
colocar em prática o que a gente vê, não somente em sala, mas 
fora, na universidade”, contou. 

Assim como as colegas citadas anteriormente, Maria Eloíza e 
Eline Santana também já traçaram o futuro. O projeto de vida 
de cada uma delas envolve as ciências exatas, seja na engenharia 
ou na licenciatura, decisão tomada a partir da oferta de projetos 
que desenvolveram nas garotas o esclarecimento e, sobretudo, 
o empoderamento para ocuparem qualquer espaço que desejam.
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É DA SEDUC

Divisão de 
Tecnologia de 
Ensino

1 - PROJETO 
EDUCAÇÃO SERGIPE 
CONECTADA

Esse projeto encontra-se em fase de implementação, contempla 
16 (dezesseis) unidades escolares localizadas no município 
de Lagarto, das quais 09 (nove) são escolas urbanas da 
rede estadual e 07 (sete) escolas urbanas da rede municipal, 
atendendo a alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio até 
2021.

IRÁ OFERTAR:
• Ensino Personalizado para melhorar os índices de alfabetização 
do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental;
• Aula enriquecida com tecnologia para melhorar os índices de 
letramento em português e matemática nos 3º, 6º e 9º anos do 
Ensino Fundamental;
• Ensino Híbrido para o protagonismo do aluno e enfrentamento 
da distorção idade, série no 9º ano do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio. 
Financiado pelo BNDS, em parceria com a Itaú Social e Fundação 
Lemann.

É uma plataforma que conta com mais de 30 mil recursos digitais  
voltados a apoiar processos de ensino e aprendizagem dentro e 
fora da sala de aula.

Foi criado com o objetivo de facilitar o acesso de educadores, 
escolas e redes de ensino a materiais educativos de base 
tecnológica, de forma a enriquecer e dinamizar as práticas 
pedagógicas.

Patrocinado pelo Instituto Natura e Fundação Telefônica Vivo.

2 - PROGRAMA INVENTURA

3 - PLATAFORMA ESCOLA DIGITAL

Termo de Adesão foi celebrado com a Positivo em 2019.
Será desenvolvido numa única turma de 6º ano, do Colégio 
Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju.
Tem como objetivo aferir o uso da ferramenta de programação 
no desempenho dos estudantes brasileiros.

A parceria não implica em ônus para a SEDUC.
Ao final de três meses letivos da participação da escola no 
projeto, automaticamente serão bloqueadas as chaves de 
acesso ao aplicativo do aluno e ao ambiente de atividades 
complementares da Escola.
Após o encerramento dos três meses, a escola deverá cessar o 
uso dos materiais físicos, embalando-os para que a POSITIVO 
possa recolher.

A Fundação Micro:Bit Educational Foundation England 
and Wales, em Londres, desenvolveu o Programa Inventura 
de Educação 4.0, composto de quatro  livros sucessivos 
(Desbravador, Explorador, Legendário e Mestre) e será entregue 
à escola:

• 40 livros INVENTURA DESBRAVADOR (que já contém o BBC 
micro:bit), sendo uma unidade por aluno.
• 01 livro Guia do professor.
• 40 unidades-chave de acesso ao Aplicativo do Aluno
• 40 unidades-chave de acesso ao ambiente de atividades com-
plementares online e aplicativo do aluno

5 - PROJETO 
GOOGLE FOR 
EDUCACION

O  Google for Education é um dispositivo tecnológico 
desenvolvido para facilitar a vida de professores e alunos dentro 
e fora das salas de aula, a partir de qualquer dispositivo móvel 
conectado à internet.
A plataforma engloba diversos dispositivos educacionais gratuitos 
para escolas, e todo conteúdo inserido pode ser acessado a 
qualquer momento no local onde o aluno ou o professor estiver, 
posto que o material didático – livros, trabalhos, documentos, 
e-mails, agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em 
nuvem.

Diante das premissas que preconizam a LDB, bem como a BNCC 
quanto ao uso das tecnologias no cotidiano escolar, a SEDUC está 
implementando uma política de formação para levar viabilidade 
e apropriação tecnológica à prática pedagógica.

Tem por objetivo fomentar o uso da tecnologia educacional 
alinhada à prática pedagógica e gestão escolar para promover a 
equidade e qualidade na educação da rede Estadual de Ensino, 
além de aproximar a escola do universo do aluno.

PARA APLICAÇÃO EM 2020, SERÃO CAPACITADOS 
PROFESSORES DO:

• Colégio Estadual Prof. Leão Magno Brasil, N.S. do Socorro; 
• Colégio Estadual Barão de Mauá, em Aracaju; 
• Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa, em Aracaju; 
• Colégio Estadual Vitória de Santa Maria, em Aracaju; e

DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO:

• serão mapeadas e compartilhadas  práticas exitosas com o uso 
de tecnologia  que ocorrem na rede estadual de ensino;
• será ampliado o uso da tecnologia educacional no processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos das diferentes etapas e 
modalidades de ensino da educação básica;
• será fomentado o uso de metodologias ativas que envolvem 
tecnologias educacionais no processo pedagógico;
• será ampliado o uso de ferramentas tecnológicas para gestão 
educacional.

O PROJETO ESTÁ ESTRUTURADO EM 4 EIXOS:

1. DIAGNÓSTICO: Planejar ações, baseadando-se em 
evidências diagnosticadas no ambiente escolar.

2. FORMAÇÃO: Sistematizar as capacitações iniciais e 
continuadas, a partir das informações obtidas no Eixo 
Estruturante Diagnóstico.

3. RECURSOS DIGITAIS: Identificar Recursos Educacionais 
Digitais – REDs que auxiliem professores e gestores em 
suas práticas pedagógicas e ações cotidianas, impactando 
diretamente na superação dos desafios educacionais 
apresentados pelas escolas.

4. INFRAESTRUTURA: Realizar estudo quantitativo e 
qualitativo de viabilidade tecnológica nas unidades escolares 
da rede, no tocante aos equipamentos e conectividades 
disponíveis.

Oferece formação presencial continuada e serviço aos 
professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares 
e técnicos do DED/SEDUC, além de disponibilizar acesso a um 
ambiente de aprendizagem e conteúdos pedagógicos digitais.

Em 2018 foram distribuídos kits tecnológicos a 138 escolas 
estaduais, com notebook, roteador, projetor, tela de projeção e 
tablets aos alunos.

Tem a Fundação Telefônica como parceira e a pactuação ocorre 
anualmente.

Plataforma que tem como objetivo capacitar o servidor público 
da SEDUC que atua diretamente no atendimento ao cidadão, 
tendo em vista a importância de se promover serviços de 
qualidade para a satisfação dos usuários e a humanização do 
trabalho, pois as pessoas devem se beneficiar das capacidades 
desenvolvidas, tomando consciência da sua prática profissional 
e social.

Capacitação para disseminadores será realizada pela DITE.

4 - PROGRAMA AULA DIGITAL 6 - MOODLE

Em 2021, será implementado em 100% das escolas que possuam 
laboratório de informática em boas condições físicas e internet 
banda larga com velocidade mínima  garantida (download e 
upload) de 4Mbps. Em 2022,  o projeto será implementado em 
100% das escolas da rede estadual.

7 - IMPLEMENTAÇÃO 
DO USO DA TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL NO ÂMBITO 
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 
REDE ESTADUAL DE ENSINO
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A partir de janeiro de 2020, a Secretaria de Estado da Edu-
cação, do Esporte e da Cultura (Seduc) disponibiliza mais uma 
novidade para as escolas e a sociedade. Na aba “Acadêmico” no 
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), no Portal da 
Seduc, as unidades escolares poderão cadastrar os projetos de-
senvolvidos em todas as escolas da Rede Pública de Ensino. A 
ideia é fazer do espaço um registro e divulgar as ações capitane-
adas por professores e estudantes. 

Para realizar o cadastro, o professor, coordenador ou a equipe 
diretiva terá que acessar o SIGA na aba acadêmico, clicar em 
projetos escolares e preencher as colunas conforme a solicitação 
do sistema. Informações como área de conhecimento, tipo de 
projeto, eixo, coordenação, tema, parcerias, a descrição e, por 
último, as fotos devem ser cuidadosamente elencadas. 

De acordo com o diretor da Coordenadoria de Informática (Co-
din) da Seduc, Alexandre Veras, após concluir o passo a passo 
mencionado acima, o projeto será enviado para análise da Di-
retoria Regional de Educação (DRE) responsável, que retornará 
com recomendações, caso seja necessário. 

Segundo o superintendente da Seduc, José Ricardo de Santana, 
os projetos geralmente são aqueles registrados no planejamento 
das escolas ou são captados em editais e chamadas públicas. “A 
ideia é fazer o registro de todos os projetos, sejam eles cientí-
ficos, desenvolvidos pela escola, em disciplinas eletivas e ações 
em olimpíadas científicas. Então, tudo que é referente a projetos 
e eixos formativos do Novo Ensino Médio, por exemplo, serão re-
gistrados e publicados no site da Secretaria”, enfatiza, comple-
tando que a sociedade poderá conhecer tudo o que é articulado 
pelas escolas para a seguridade da qualidade do ensino. 

Para ajudar as escolas com essa nova ferramenta, uma portaria 
foi publicada para instituir a Comissão Integrada para Acompa-
nhamento de Projetos Educacionais (Ciape/Seduc), juntamente 
com técnicos do SergipeTec. 

Maryvan Silveira, que compõe a comissão, explica que a orien-
tação da comissão junto às escolas gira em torno do diferen-
ciamento de ações e projetos a serem cadastrados. “A comissão 
vai dar o suporte para impulsionar que as escolas cadastrem os 

Sete escolas do Alto Sertão Sergipano, circunscritas à Dire-
toria Regional de Educação 7 (DRE 7), celebram a seleção de 
nove projetos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica aos estudantes de Ensino Médio (PibicJr). Iniciativa 
fomentada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tec-
nológica do Estado de Sergipe (Fapitec), disponibiliza 35 bolsas 
remuneradas direcionadas aos alunos do ensino médio da rede 
estadual para atividades a serem executadas no ano letivo de 
2020.

Prática que vem ganhando força na região, a partir do incenti-
vo e instrumentalização da Secretaria de Estado da Educação, do 
Esporte e da Cultura (Seduc), os trabalhos que foram aprovados 
têm como base de estudo os arranjos produtivos e potenciali-
dades agrícolas dos municípios, alternativas e possibilidades de 
educação profissional no campo, temáticas socioculturais, além 
da reflexão sobre a melhoria dos índices educacionais. As linhas 
de pesquisas serão desenvolvidas este ano nas unidades de en-
sino.

As escolas selecionadas foram as seguintes: Colégio Estadual 
Almirante Tamandaré e Colégio Estadual Monsenhor Fernando 
Graça Leite, em Nossa Senhora de Lourdes; Colégio Estadual 
Nelson Rezende de Albuquerque, em Gararu; Colégio Estadu-
al Professora Clemência Alves, Colégio Estadual Quilombola 27 
de Maio, Colégio Estadual Lourival Baptista e o Colégio Estadual 
Maria Zenite dos Santos, unidades situadas no município de Por-
to da Folha.

De acordo com a professora Elaine Silva Tomé, gestora da DRE 
7, em agosto de 2019, a Regional focou na operacionalização das 
ações de iniciação científica nas escolas do Alto Sertão, previs-
tas no Plano de Gestão. Para tanto, foi criada uma comissão na 
qual os membros teriam a missão de incentivar e fomentar as 
práticas exitosas entre professores da rede. “Pensamos em algo 
que pudesse contribuir na permanência dos nossos estudantes 
na escola e garantir uma aprendizagem que fizesse sentido a es-
ses alunos”, explicou.

Selecionado com três projetos, o professor José Natan Goncal-
ves da Silva é um entusiasta da iniciação científica na educação 

projetos. O objetivo, além do cadastro, é que as escolas realizem 
também um intercâmbio de conhecimento, no qual os projetos 
de uma escola possam ser visualizados pelas outras”. 

O Núcleo de Integração entre a Universidade Federal de Ser-
gipe e a Educação Básica (Niueb), que faz parte da comissão, 
também coordena o Comitê Técnico-Operacional, que terá como 
finalidades precípuas apoiar e acompanhar os projetos desenvol-
vidos nas unidades de ensino da rede pública estadual. 

“Estaremos contribuindo para o desenvolvimento de uma me-
todologia de acompanhamento dos projetos, com base no mode-
lo que utilizamos no PIBID ( Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência) e no PRP (Programa Residência Pedagógi-
ca)”, concluiu, o coordenador da Niueb, Paulo Rêgo.

ACESSE O VÍDEO DO PASSO-A-PASSO:

youtube.com/watch?v=8nEFZl7qz6g&feature=youtu.be

básica. Desde 2018, o educador trabalha ações de ciência com a 
comunidade estudantil do Colégio Estadual Professora Clemên-
cia Alves, em Porto da Folha. “Os projetos possibilitaram que os 
alunos do ensino médio fossem protagonistas na pesquisa cien-
tífica, etapa que muitas vezes fica restrita ao ensino superior. 
Além disso, as bolsas remuneradas foram um incentivo simbóli-
co ao desenvolvimento das atividades, que contribuíram para a 
permanência do aluno na instituição de ensino”, disse.

PIBICJR 2020

As pesquisas que estarão na rotina dos estudantes da rede pú-
blica de ensino do Alto Sertão são: Ressignificação de práticas 
agrícolas e hábitos alimentares de escolares do campo; A impor-
tância da feira livre na dinâmica social, econômica e cultural do 
povoado Lagoa do Rancho, Porto da Folha/SE, do professor José 
Natan Gonalves; Experimentos através da análise da qualidade 
do leite da vaca produzido no povoado de Lagoa Redonda; numa 
perspectiva ciência, tecnologia e sociedade, do professor Felipe 
Silva de Oliveira; A cultura das plantas medicinais na comunida-
de quilombola Mucambo como instrumento de resgate histórico 
e contextualização para o ensino de ciência, e o projeto Horta e 
compostagem na escola: o estudo da sustentabilidade racional, 
da professora Maria Clara Pinto Cruz.

Também serão estudados os reflexos do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) no desenvolvimento das prá-
ticas escolares: os desafios e possibilidades anteriores e pos-
teriores à divulgação do índice, projeto do professor Edvonaldo 
Florêncio e Silva; Química em Ação: criação de um espaço temá-
tico, lúdico-experimental, por meio da utilização de materiais 
alternativos para o ensino da química, da professora Rafaela 
Cristina da Silva Santos; Mel Portofolhense, nossas flores têm 
mais mel e mais sabores, do professor Gildo Gouveia de Oliveira.
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