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Incentivar a ciência significa motivar jovens talentos 
e auxiliar uma geração para um futuro mais promissor. 
É partindo dessa premissa que como gestor estadual, 
tornar público editais que vislumbram ações de pesquisa 
científicas da ordem de mais de R$ 8.488.600,00 
é de extrema relevância no conjunto de ações para 
o fomento do conhecimento e da pesquisa escolar. 
 

É tornar as escolas estaduais mais atrativas, 
potencializá-las como centros de excelência e ramificar 
a produção regional do conhecimento baseado em cada 
território. Desta forma efetiva-se uma gama de ações 
que celebrem a redução da evasão escolar e melhoria 
da aprendizagem por meio do protagonismo juvenil. 

Quando o conhecimento gerado na escola vislumbra 
o coletivo e interfere positivamente nas comunidades 
em que estão inseridos os pesquisadores? Quando cria 
uma corrente de intercâmbio entre entidades, alunos, 
professores e pesquisadores? As respostas a estas 
perguntas estão apresentadas nesta publicação quando 
trouxemos a visão dos jovens Nallanda, Welliston 
Augusto e Rian, dentre tantos outros protagonistas e 
jovens pesquisadores da rede estadual de ensino que 
abraçaram as oportunidades abertas na participação 
de olímpiadas científicas e hoje estão com os pés no 
ensino superior. 

Sabemos que a participação em olimpíadas, aliada 
aos conteúdos pedagógicos em sala de aula, são 
os primeiros passos e fomentam um celeiro de 
novos protagonistas, mas também de professores 
motivados, principalmente quando a participação 
é transformada em reconhecimento e medalhas. 

Nesta publicação trouxemos um pouco da trajetória 
desses alunos que iniciaram nas olimpíadas e que 
chegaram mais preparados ao ensino superior. Alguns 
deles até já têm uma bagagem suficiente para não serem 
somente jovens pesquisadores, mas pesquisadores. 
E o que seria dos talentos sem o incentivo dos seus 
Mestres? 

A publicação também traz as histórias de professores, 
incansáveis formadores de cientistas através do 
incentivo da participação juvenil em eventos, feiras e 
encontros científicos, em conjunto com os gestores 
das escolas. A intenção é tornar cada vez mais forte 
essa robusta corrente do conhecimento que envolve 
professor, aluno, pesquisador, gestor e pais de alunos. 
 
Boa leitura!

Editorial



iniciação
Motivar & investir
na

1 – Por que a Seduc intensifica as ações de iniciação científi-
ca nas escolas públicas de Sergipe? 

A ideia de promover a iniciação científica e a participação nas 
olimpíadas tem o objetivo de fazer com que o aluno se motive e 
até possa ter um rendimento melhor naquele conteúdo de que 
precisa, como Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, 
Biologia ou temas mais específicos. Assim, esperamos que ele 
veja a utilização, e com isso possamos não apenas motivar esse 
aluno, melhorar o aprendizado dele, mas também reduzir a eva-
são escolar. Esse é o objetivo maior que temos feito para essa 
intensificação com os projetos de iniciação científica. 

 
2 – Qual a sua avaliação sobre a participação dos estudantes 

sergipanos nas olimpíadas científicas?
 
Eu diria que agora no período da pandemia nós tivemos dificul-

dade de cumprir as etapas. As escolas se inscreveram e temos 
visto a motivação delas em não só participar das olimpíadas, mas 
também aumentar o número de alunos. Então é essa expectativa 
que esperamos haver com as olimpíadas científicas. Inclusive, 
nos itinerários do Novo Ensino Médio existe a sugestão de ter-
mos disciplinas eletivas voltadas ao aprimoramento dos alunos 
para participação em olimpíadas científicas e do conhecimento.

3 – A Seduc tem aumentado os investimentos no que se re-
fere à produção científica nas escolas, seja no âmbito de pro-
jetos escolares ou no fomento de editais. Com qual objetivo 
isso acontece? 

 
Anteriormente o pessoal dizia que tinha interesse em fazer 

projetos ou participar mais desses eventos de iniciação cientí-
fica e que não havia motivação porque não tínhamos incentivo 
institucional. Sendo assim, a Seduc tem buscado fazer com que 
esse incentivo aconteça não apenas no reconhecimento daquelas 
pessoas que participam, mas também, efetivamente, na prepa-
ração delas. Professores e alunos participam com muito afinco 
das olimpíadas, e queremos trazer esses recursos financeiros 
que são necessários para que essa atividade possa ocorrer. Hoje 
existe a possibilidade de utilizar nessa preparação verbas oriun-
das do Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 
Escolas Públicas Estaduais (Profin/Projetos), e também temos 
feito acordos com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec). Nós colocamos re-
cursos na Fundação e ela faz com que esses recursos cheguem 
aos interessados por meio de editais públicos, nos quais é feita 
uma chamada, e o julgamento ocorre de forma independente por 
comissões de professores, normalmente docentes das universi-
dades. Essa é uma forma de reconhecer e apoiar financeiramen-

te essa iniciativa que é algo que julgamos muito importante para 
manter esse movimento.

 
4 – O que justifica professores e estudantes se inscreverem 

em eventos como esses e serem constantemente reconhecidos 
em eventos nacionais e internacionais no âmbito da ciência?  

 
Nós encontramos na Rede Pública Estadual de Ensino muitos 

trabalhos interessantes que dão resultados e que ficam circuns-
critos ali a uma determinada escola. A visibilidade é uma forma 
de aluno e professor mostrarem o resultado do seu trabalho. Nós 
acreditamos que é extremamente importante ter o seu trabalho 
reconhecido, mas também valorizado pela comunidade não só 
da escola, e também pela comunidade escolar da Rede Estadual. 
Esse reconhecimento valoriza o professor e o aluno, seja na eta-
pa estadual ou nas etapas subsequentes, nacional e até mesmo 
internacional.

 
5 – Qual o impacto gerado pelas olimpíadas na vida dos es-

tudantes? 
 
Quando falamos em olimpíadas parece que é simplesmente ir 

até lá e participar de algum evento. Mas na verdade a partici-
pação nas olimpíadas implica dizer que tem um clima entre os 
alunos de buscarem aprendizado, porque o estudante vai entrar 
em uma competição extremamente saudável. Os alunos não vão 
apenas competir com o colega; vão sim, também, buscar se su-
perar. Essa é uma forma de o próprio aluno se motivar a aprender 
mais e buscar fazer isso com a aplicação do conhecimento. Do 
ponto de vista do aluno que participa ele sabe que tem plenas 
condições de galgar premiações, e vemos isso sendo dissemina-
do na nossa rede. Observamos o depoimento dos alunos achando 
que não conseguiriam, e depois comprovam que têm a capaci-
dade de conseguir. E é por meio de um trabalho árduo que ele 
aumenta a autoconfiança para alcançar o reconhecimento e va-
lorização do seu conhecimento. 

 
6 – É visto que, com o passar dos anos, mais mulheres estão 

participando de olimpíadas e iniciativas. Como você enxerga 
a igualdade de gênero dentro da ciência?

 
Nas universidades, por exemplo, as mulheres já ocupam mais 

bancos escolares do que os homens. E, cada vez mais, são esti-
muladas a participarem de olimpíadas e demais iniciativas. É im-
portante lembrar que não basta chegar à universidade; nós pre-
cisamos fazer com que esse caminho aconteça desde a época em 
que a estudante está no processo de formação. Então, especifi-
camente na Educação Básica, é de fundamental importância, se 
a gente quer mudar o quadro, que isso ocorra já nas nossas esco-
las. Nesse contexto, temos algumas iniciativas desempenhadas 
por professoras na Rede Pública Estadual de Ensino com o obje-
tivo de despertar na prática o interesse das meninas em proje-
tos de iniciação científica. E para citar apenas alguns exemplos, 
temos os projetos Meninas na Ciência, do Centro de Excelência 
Dr. Edelzio Vieira de Melo; Sertanejas Cientistas, do Centro de 
Excelência Dom Juvêncio de Britto; e o projeto ONU Mulheres, do 
Centro de Excelência Atheneu Sergipense. O ponto fundamental 

para nós é fazer com que na Educação Básica mostremos que 
essas carreiras voltadas às áreas de exatas são interessantes e 
mais relevantes ainda dentro do mercado de trabalho, onde nor-
malmente é difícil encontrar profissionais qualificados nesses 
segmentos. É uma busca de fazermos com que isso se reverta 
em motivação para as mulheres, além de criar uma rede de apoio 
para elas. 

 
7 – Que mensagem você deixa para as escolas públicas ser-

gipanas que são tímidas em relação à participação em olim-
píadas científicas? 

 
Nós da Seduc estamos fazendo um movimento muito con-

sistente em relação à motivação nas olimpíadas, a exemplo da 
criação de itinerários na própria carga horária do professor, pro-
movendo disciplinas eletivas ao longo do semestre no âmbito do 
Novo Ensino Médio ou do Ensino Médio em Tempo Integral. Em 
outras etapas da educação básica, realizamos projetos especí-
ficos, e a expectativa que temos é de que esse conhecimento 
seja ofertado aos estudantes. É possível montar uma turma de 
alunos a participarem de aulas de conhecimentos específicos, o 
que seria feito como se fosse uma disciplina eletiva para a pre-
paração de uma determinada olimpíada, mesmo que nem todos 
participem da competição. O foco é que a oferta dessa disciplina 
eletiva seja realizada dentro da carga horária do professor. Isso 
com certeza atrai mais o estudante porque tende a melhorar o 
rendimento e o envolve ainda mais com a escola, reduzindo o 
risco de evasão escolar. Existem cerca de quinze tipos de olim-
píadas, então o aluno pode escolher a área que lhe é mais conve-
niente, e essa escola terá a possibilidade de fazer um trabalho, 
visualizar o que as escolas vizinhas ou parceiras estão fazendo 
na própria Rede Estadual e buscar informação com o pessoal da 
secretaria também. Eu tenho certeza de que os estudantes irão 
adquirir motivação e ganhar fôlego na vida escolar. Esse é um 
instrumento muito importante para que a escola cumpra o seu 
papel.

Entrevista com José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Secretaria de Estado da 
Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe (SEDUC/SE), doutor em Economia de Empresas. É professor 
titular da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE) e vice-
presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa (CONFAP). Foi Diretor de Cooperação 
Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).  
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A estudante de Fonoaudiologia, Nallanda Victória dos Santos 
Martins, é caloura na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Até 
chegar à universidade ela fez do Ensino Médio um laboratório de 
ciências, considerando a trajetória escolar que se empenhou em 
realizar durante sua passagem pelo Colégio Estadual Dr. Antô 
nio Garcia Filho, localizado no município de Umbaúba, território 
Sul sergipano. 

 
A trajetória escolar de Nallanda sempre ocupou um lugar de 

destaque. Ela conta que estudou em escola pública desde o pré-
-escolar, e de lá para cá coleciona cerca de cinco premiações em 
projetos de iniciação científica, dentre os quais está uma men-
ção honrosa no 2º Prêmio ‘Carolina Bori Ciência & Mulher’, cuja 
edição ocorreu em 2021 e contemplou a categoria Meninas na 
Ciência. Nallanda também foi premiada na Feira Científica de 
Sergipe (Cienart) com o projeto “Casa de farinha: da mandioca 
ao bioplástico”. 

 
Mas não foi só isso. Nallanda se destacou na Olimpíada Nacional 

de Ciências (ONC), Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC), 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), e foi premia-
da pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
Para tal, ela acreditou no próprio potencial observado e incenti-
vado pelas professoras Darcylaine Vieira Martins e Andreia Cor-
reia de Oliveira. 

 
“Sempre estudei em escola pública, do pré-escolar até o fim do 

Ensino Médio, e conheci a iniciação científica no colégio. Quando 
via a movimentação dos alunos, sabia que se tratava de alguns 
projetos e eu ficava muito interessada em saber sobre o que era, 
até que surgiu a oportunidade de um dos alunos me convidar”, 
relatou Nallanda sobre o momento em que passou a integrar 
grupos de pesquisa científica no Ensino Médio. 

 
O projeto “Casa de farinha: da mandioca ao bioplástico”, pre-

miado na Cienart, foi o propulsor na carreira acadêmica de 
Nallanda, pois foi por meio dele que ela obteve oportunidades e 
alcançou conquistas. A iniciativa é completamente direcionada 
para a agricultura do município de Umbaúba, no qual a mandioca 
é presente em força de trabalho e como geradora de renda para 
os umbaubenses. 

 
Diante disso, e apropriando-se da perspectiva sustentável a 

fim de diminuir o uso de embalagens plásticas na confecção de 
mudas de plantas, a equipe de Nallanda, formada com os colegas 
Adriel Ribeiro e Júlia Nunes, sujou as mãos de terra para per-
correr um caminho entre a ciência e a história. Com isso, foram 
realizadas visitas a casas de farinha; à plantação de mandioca, a 
partir da escuta do conhecimento popular dos agricultores; e foi 
feita muita pesquisa embasada na ciência. 

 
A mandioca é fonte de amido, uma alternativa viável em produ-

tos úteis nas indústrias, podendo ser convertida em compostos 
biodegradáveis e com diferentes características. O amido natu-
ral e as cascas da mandioca, submetidos a determinadas condi-
ções de temperatura e pressão, fundem-se, transformando-se 
em amido termoplástico. 

 
Assim, o objetivo do trabalho de Nallanda e equipe foi modificar 

o amido adicionando as cascas da raiz e utilizando-as no desen-
volvimento de recipientes que possam substituir as embalagens 
feitas de polietileno usadas na agricultura para mudas de plan-
tas. Por meio de testes de decomposição foi possível perceber 
que as modificações realizadas no amido com as cascas produ-
zem um recipiente de bioplástico sustentável que não precisa ser 
retirado para o plantio das mudas.

A professora Darcylaine Vieira Martins criou no Colégio Esta-
dual Dr. Antônio Garcia Filho uma espécie de incubadora, cujo 
trabalho consiste em promover o interesse dos alunos pelas 
olimpíadas científicas e de conhecimento, sobretudo a Olim-
píada Brasileira de Química, matéria que leciona na unidade. A 
professora explica que, com o passar dos anos, o colégio passou 
a inscrever cada vez mais alunos nas olimpíadas, o que resultou 
em uma monitoria realizada por estudantes veteranos em olim-
píadas feitas para alunos que pretendem participar delas. Além 
disso, turmas de iniciação científica também são montadas na 
unidade para o desenvolvimento de práticas e experiências cien-
tíficas. 

 
“Comecei a caminhar pelo despertar dessa vontade e curiosi-

dade de os alunos conhecerem a Química e participarem desses 
eventos. Hoje em dia já organizamos os alunos com monitores, 
aqueles que já conhecem as olimpíadas e têm uma facilidade 
maior em aprender a matéria. Participar das olimpíadas e das 
turmas de iniciação científica desenvolvendo projetos faz com 
que eles tenham muita autonomia e sintam-se seguros. A partir 
do conteúdo programático que esses estudantes aprendem, eles 
conseguem perceber que o que é exposto em sala de aula pode 
ser aplicado fora dela, e um bom exemplo disso é Nallanda”, re-
latou Darcylaine Martins. 

De uma estudante muito tímida no Ensino Fundamental para 
uma jovem engajada durante o Ensino Médio, Nallanda passou 
a se apropriar da linguagem científica tornando-se não só re-
conhecida no Estado em que vive, como também homenageada 
nacionalmente pelos trabalhos desempenhados na trajetória es-
colar. Por isso, Nallanda lembra que “saber que dentre 286 me-
ninas de 70 municípios brasileiros eu tinha sido premiada com a 
menção honrosa no 2º Prêmio ‘Carolina Bori Ciência & Mulher’, 
mostra para outras meninas de escolas públicas que podemos 
estar à frente da iniciação científica. Observamos um número 
muito maior de meninos inscritos em olimpíadas, então quando 
se tem uma premiação como essa destacando o trabalho de me-
ninas e jovens cientistas por desenvolverem atividades de ini-
ciação científica, isso se torna muito importante para o cenário 
em que vivemos, no qual tivemos duas cientistas brasileiras que 
sequenciaram o genoma do novo coronavírus”, concluiu.

NallandaMartinsUma trajetória de sucesso 
iniciada no Colégio Estadual 
Dr. Antônio Garcia Filho
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O estudante Ryan Victor Santana Silva foi medalhista de ouro 
na Olimpíada de Língua Portuguesa, edição 2019, cujo tema es-
timula a escrita para o futuro. Passados quase dois anos da con-
quista, as habilidades do presente são o que edifica a vida do 
egresso do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, uni-
dade que oferta o ensino médio em tempo integral, em Nossa 
Senhora da Glória, que viu sua trajetória escolar ser transforma-
da. Preparando-se para estrear como acadêmico de Odontologia 
na Universidade Federal de Sergipe (UFS), o jovem assegura que 
estar no lugar mais alto do pódio o fez acreditar ainda mais na 
sua capacidade.

Escrever o futuro moldou as competências para o presente de 
Ryan Victor dos Santos. Tudo que foi construído lá atrás é visto 
hoje com orgulho. “Essa conquista representa muito para minha 
vida acadêmica. Foi de certa forma um impulso para eu começar 
a acreditar mais no meu potencial. Espero que minha conquista 
continue inspirando outras pessoas a participarem da olimpíada. 
Minha outra professora, Carmem Drumond, dizia que eu fica-
ria maravilhado com as experiências da olimpíada. Realmente, é 
uma experiência fantástica. Todos deveriam participar”, disse.

Tudo começou com uma eletiva de produção textual. “E por in-
crível que pareça eu já estava em outra. O que aconteceu foi que 
um artigo que eu tinha feito chamou atenção do meu professor, 
e por isso acabei mudando para a turma dele. A participação do 
meu professor, Jorge Henrique, foi de extrema importância, pois 
foi ele quem incentivou a participação dos alunos e apresentou a 
olimpíada em si”, lembrou Ryan, medalhista da OLP com o artigo 
“Muito barulho por nada”. 

Entre orientações, pesquisas, ajustes daqui, adaptações dali, 
Ryan conseguiu expor no seu texto os anseios da comunidade 
estudantil diante da consequência gerada pela criação de um 
meme sobre uma suposta festa da escola, que deixou o jovem 
inquieto. “Infelizmente, o aluno levou uma suspensão, apesar de 
que não era uma propaganda enganosa, era apenas algo para fa-
zer as pessoas rirem. A partir disso comecei a refletir sobre essa 
problemática. Embora pareça algo inofensivo, isso afeta drasti-
camente a liberdade de expressão do aluno e do futuro cidadão. 
Acho que o diferencial do meu texto é a forma de como apro-
fundar e refletir sobre as situações banais, aquelas que passam 
despercebidas no dia a dia”, enfatizou.

INCENTIVO

Entusiasta da Olimpíada de Língua Portuguesa, da qual parti-
cipa desde 2008, o professor Jorge Henrique Vieira dos Santos 
explica que para incentivar a participação da comunidade uti-
liza relatos e experiência de ex-alunos medalhistas. “Apresen-
to fotos e vídeos desses momentos de realização e conquista, 
a fim de motivar os estudantes a participarem. Também busco 
incentivá-los fazendo-os perceber que a OLP não se resume a 
uma competição, mas as atividades que eles desenvolvem nas 
oficinas são essenciais para o desenvolvimento de habilidades 
e competências linguísticas necessárias à sua formação”, disse, 
lembrando que tradicionalmente o Manoel Messias Feitosa vem 
se destacando na competição estudantil.

Como estratégia para preparar os jovens estudantes, o profes-

sor Jorge Henrique realiza também oficinas de redação ao longo 
das etapas da Olimpíada. “Esses encontros da OLP modificam a 
atitude dos alunos diante dos gêneros que produzem. Em todas 
as edições da OLP trabalhei com meus alunos o artigo de opi-
nião, e esse gênero passou a ser produzido por eles com mais 
frequência. As oficinas fazem com que se apropriem do gênero 
e o tornem habitual em suas vidas. Além disso, o trabalho das 
sequências didáticas da OLP os leva a uma reflexão aprofunda-
da sobre as estruturas linguísticas pertinentes ao gênero, o que 
torna a aprendizagem mais significativa”.

Ainda de acordo com ele, o reconhecimento pelo texto produ-
zido é um fator importante para a autoestima dos alunos. “Re-
centemente, reencontrei meu ex-aluno que conquistou prata na 
primeira edição da OLP. Ele agora é um economista, casado, com 
uma filhinha a quem estimula que participe também da OLP, pois 
para ele foi uma experiência inesquecível. Além disso, a postu-
ra dos alunos diante do texto muda substancialmente depois de 
receberem prêmios por suas produções, passam a ter um com-
promisso maior com aquilo que escrevem, pois sabem aonde os 
textos podem levá-los”.

“Esses resultados que obtivemos deixaram nossa comunidade 
escolar orgulhosa de seus alunos e professores. A cada conquis-
ta recebemos uma injeção de ânimo que nos impulsiona a par-
ticipar novamente, e há ainda uma elevação na autoestima dos 
alunos. Depois das oficinas, todos ficam muito satisfeitos com 
os resultados pessoais, independentemente de medalhas; e to-
dos percebem a evolução da aprendizagem”, acrescentou Jorge 
Henrique.

Preparado para o presente, o estudante Ryan Victor afirmou 
que o ensino médio em tempo integral mudou sua vida. “Pri-
meiramente perdi minha timidez. Tive muitas oportunidades de 
crescimento pessoal. Era líder de sala, fui chamado para ser jo-
vem protagonista, fiz muitos acolhimentos. Essas oportunida-
des despertaram o “jovem protagonista” que há em mim. E toda 
essa autonomia foi de extrema importância, pois mesmo depois 
de sair do Manoel Messias eu continuei lutando por meus so-
nhos e projetos. Sou grato a todos os meus professores. Aprendi 
muito com cada um deles, não só conteúdos, mas também ex-
periências de vida. Obrigado a todos que participaram da minha 
jornada.RyanVictorOlimpíadas de Língua 

Portuguesa e as habilidades 
para o presente
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O jovem Williston Augusto de Jesus Augustinho, de 18 anos, 
que terminou o Ensino Médio no Centro de Excelência Miguel 
das Graças, em São Miguel do Aleixo, é uma prova viva de que, 
com os estudos, pode-se romper barreiras, vencer dificuldades 
e conquistar grandes espaços na vida acadêmica e pessoal. Seu 
pai é ex-agricultor, que recentemente concluiu curso técnico em 
Mecânica e está trabalhando na área. Já sua mãe é professora. 
Williston Augusto morou até os cinco anos de idade no povoa-
do Malhada dos Negros, de origem quilombola, no município de 
São Miguel do Aleixo, e sua vida escolar é marcada por várias 
conquistas, como a participação na Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas, competição que lhe garantiu bol-
sas de estudos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica aos estudantes de Ensino Médio (PibicJr).

Ele conta que sempre teve apreço pela matemática e facilida-
de com os números, e daí veio o incentivo de alguns professo-
res para que ele participasse de competições acadêmicas. Sua 
história com a OBMEP começou em 2015, quando fez a prova 
pela primeira vez e conseguiu a aprovação na primeira fase. Ele 
continuou estudando até fazer a prova da segunda fase e con-
seguiu a medalha de bronze, ficando em uma boa classificação 
no ranking nacional. No ano seguinte, em 2016, Williston tentou 
novamente, quando o nível de dificuldade havia aumentado. O 
aluno não conseguiu a aprovação, mas ganhou uma menção hon-
rosa. Ainda nesse ano de 2016, Williston ingressou no Programa 
de Iniciação Científica Júnior, uma das bolsas que ele conseguiu 
com a medalha da Olimpíada Brasileira de Matemática das Esco-
las Públicas (OBMEP) de 2015.

Sua preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas foi intensa. Além de estudar na escola durante 
a semana, aos sábados, ele ia com o pai até o município de Ri-
beirópolis, onde tinha um treinamento que era realizado na sede 
do Colégio Estadual João XXIII. Lá, a organização da OBMEP en-
viava um professor, geralmente alguém que estava concluindo o 
curso de Matemática, que ficava responsável por aplicar provas e 
ser uma espécie de monitor, dando todo o suporte de que Willis-
ton precisava. Williston destaca a importância dessas oportuni-
dades para ele.

“Graças a essa medalha eu consegui em 2015 muitas portas 
se abriram.” Eu realmente me desenvolvi como estudante, me-
lhorei minhas atividades acadêmicas. E agora, em 2022, eu vou 
ingressar na segunda bolsa de estudos que eu consegui, que é a 
bolsa do Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME), 
já no nível superior. Foi um leque de oportunidades que se abriu 
com a aprovação na OBMEP”, disse o aluno.

Para Williston Augusto, o Centro de Excelência Miguel das 
Graças abriu-lhe muitas portas. “A metodologia de Ensino Médio 
Integral tem muito foco no que o estudante quer para o seu fu-
turo e nas oportunidades para que ele consiga concretizar o seu 
projeto de vida. Então lá eu fui muito apoiado e incentivado. Tive 
toda a preparação, tanto na parte psicológica quanto na par-
te acadêmica. Essa modalidade de ensino faz com que os jovens 
possam concretizar seus sonhos. A preparação que eu tive no 
Miguel das Graças foi fundamental, e eu só tenho a agradecer”, 
declarou.

O jovem Williston ingressou no Centro de Excelência Miguel 
das Graças em 2018, onde cursou todo o Ensino Médio, já na mo-
dalidade de tempo integral. “Esse período foi enriquecedor, pois 
fui aprovado para ser Jovem Protagonista e formador na rede 
estadual de ensino. E em 2020, coloquei na minha cabeça que 
eu tinha de traçar uma meta que ninguém da minha família ti-
nha alcançado, que seria a aprovação em Medicina”, revelou ele, 
que foi aprovado nesse curso em primeiro lugar na Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), concorrendo entre candidatos auto-
declarados pretos, pardos ou indígenas que tenham cursado in-
tegralmente o ensino médio em escolas públicas.

Williston
Da medalha na OBMEP

para o 1º lugar em Medicina
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“Estimula o pensamento autônomo, a construção de valores democráticos e prepara para 
a cidadania”, diz o professor Cleiton Melo, sobre a Olimpíada de História 

A primeira Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) 
ocorreu de agosto a outubro de 2009 e contou com a partici-
pação de mais de 16.000 pessoas de todo o país. Mas foi no ano 
de 2017 que os estudantes do Colégio Estadual Dom Mário Rino 
Sivieri estreavam pela primeira vez na competição que afere os 
conhecimentos em História brasileira. Há cinco anos o professor 
de História, Cleiton Melo Jones, protagoniza a função de orien-
tador, incentivando e apoiando estudantes a participarem cada 
vez mais. 

 

“É uma experiência muito rica, 
e vejo o quanto os estudantes 

saem transformados depois de 
participar dessas competições 

acadêmicas. A de História então 
é de uma riqueza só”, 

comenta o professor Cleiton, justificando o motivo pelo qual in-
centiva a participação de seus alunos na Olimpíada de História. 
Os projetos escolares criados pelo professor Cleiton e colegas de 
profissão já se destacavam na unidade de ensino, e quando che-
gou a oportunidade de inscrever os alunos, três equipes foram 
formadas, com um total de nove estudantes envolvidos. 

 
“Como a ONHB tem muitas fases e dura semanas, preparamos 

os alunos com aulas antes de a olimpíada começar e fortalece-
mos laços de amizade com eles. A professora Elisa coordenou as 
aulas de formação enquanto eu os acompanhava nas aulas re-
gulares. Foi muito marcante essa primeira experiência porque 
já naquele ano conseguimos nos destacar na Rede Pública de 
Educação de Sergipe. Naquele ano alcançamos a quarta fase com 
nossas três equipes, e isso ajudou no crescimento do projeto”, 
lembra o professor Cleiton.

Esse foi o pontapé inicial para que nos anos que sucederam 
mais estudantes fossem atraídos pela competição. Nessa época, 
o professor Cleiton Melo Jones já trabalhava em projetos que 
envolviam o ensino da História com o cinema e a alimentação, 
por exemplo. São temas transversais que interligam outras áreas 
do conhecimento à de História, o que rapidamente resultou na 
oportunidade de criar equipes para competir na olimpíada. 

 
Nikele Fontes Cassemiro participou cinco vezes da Olimpíada 

Nacional em História do Brasil e em uma das edições recebeu a 
maior nota de Sergipe na fase 6, a que antecede a última etapa 
da competição. Ela esteve presente acompanhada de sua equipe 
nas edições de 2017 a 2021, ano a ano. Atualmente Nikele estu-
da no Instituto Federal de Sergipe, mas continua contribuindo 
nas ações que envolvem a olimpíada no Colégio Dom Mário Rino 
Sivieri. 

 
“Participar da ONHB foi uma das melhores e mais enriquece-

doras experiências da minha vida, pois é uma olimpíada muito 
dinâmica e rica em documentos históricos, trazendo músicas, 
vídeos, textos, fotografias, o que torna o aprendizado muito 
mais atrativo. A olimpíada contribuiu muito para a minha vida 
escolar e social ao permitir a interação e o trabalho em equipe 
e, além disso, me tornou uma pessoa mais crítica e analítica”, 
relatou a jovem Nikele. 

 
Para o professor Cleiton, a disputa acadêmica estimula a 

aprendizagem colaborativa, já que é realizada em equipes, com 
diálogo, argumentação e pesquisa. “A participação na ONHB é 
fundamental para o desenvolvimento de habilidades importan-
tes, pois o trabalho com os documentos históricos, os textos 
acadêmicos, as imagens, as canções e outros tipos de fontes da 
História possibilitam que estudantes da Educação Básica te-
nham contato com todo o repertório que é próprio do trabalho 
de historiadoras e historiadores. Ela estimula o pensamento au-

tônomo, a construção de valores democráticos e prepara para a 
cidadania”, ressalta. 

 
Esse é o espírito com que Nikele demanda para a própria tra-

jetória escolar. Segundo a estudante, a experiência de competir 
em uma olimpíada de História desempenha uma função muito 
importante na vida de um jovem, que é o poder da transforma-
ção. Além da leitura a ONHB também prepara os estudantes e 
estimula a escrita. Uma das tarefas mais importantes na quinta 
fase é a produção de um material escrito.

 
“Além de nos incentivar a estudar mais, a forma com que a 

ONHB apresenta os conteúdos é única. Então os assuntos e as 
discussões ficam na mente e dão a nós estudantes argumentos 
e referências que podem ser úteis para toda a vida. A olimpíada 
contribui bastante também na vida pessoal, ajudando o estu-
dante a expressar ainda mais uma opinião e interagir com outras 
pessoas. Uma vez que participamos da ONHB nós nos transfor-
mamos em outra pessoa”, concluiu Nikele. 

Jessielle da Silva Carvalho concluiu o Ensino Fundamental no 
Dom Mário, onde participou da olimpíada por duas vezes. Na 
última, em 2020, a equipe foi finalista e conquistou a medalha 
de bronze, feito de despedida, já que ela deixou o colégio justa-
mente nesse ano para cursar o Ensino Médio em outra unidade 
escolar.  

 
“A olimpíada é espetacular porque ajuda no trabalho em equi-

pe e na convivência com outras pessoas. Outro ponto de que eu 
gosto é o debate para a resolução de cada questão. Gosto muito 
de ouvir opiniões diferentes das minhas, e isso a ONHB tem de 
sobra. Com a olimpíada aprendemos a enxergar cada alternativa 
com outros olhos, prestar atenção a cada detalhe e ao que real-
mente a alternativa pretende”, comenta Jessielle.

 
Depois que a olimpíada passa e a rotina escolar volta por com-

pleto, o professor Cleiton observa as mudanças geradas pela 
competição. Ele conta que os alunos se tornam mais autôno-
mos nos estudos, assim como protagonistas do seu aprendiza-
do. Desenvolvem-se destacadamente em todos os componen-
tes. “Acho que eles ressignificam seu modo de ver a escola e a 
educação como um todo. Quando recebem destaque e medalhas 
passam a perceber que são qualificados e que podem disputar 
com escolas de elite, e isso ajuda a romper com uma visão pre-
conceituosa de educação pública e gratuita”, disse.

Prof. Cleiton Jones e seus alunos

Nikele Fontes Cassemiro Jessielle Da Silva Carvalho
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A professora Darcylaine Vieira Martins, licenciada em Química, 
é uma educadora que muito tem motivado seus alunos a saírem 
da rotina das aulas convencionais e irem além. Ao longo dos úl-
timos anos, ela vem incentivando e preparando os seus alunos 
no Colégio Estadual Doutor Antônio Garcia Filho, em Umbaúba, 
para um dos eventos científicos mais importantes do estado: a 
Olimpíada Sergipana de Química (Osequim), fase classificatória 
para a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). Ela conta que o 
seu objetivo sempre foi fazer com que os estudantes se interes-
sassem mais por Química, e por isso, sempre divulga todos os 
eventos que aparecem, explicando a importância da participação 
dos alunos nessas competições. No começo, poucos alunos se 
inscreviam nas olimpíadas científicas, mas à medida que alguns 
começaram a ser premiados, mais estudantes passaram a se in-
teressar.

 
Sua trajetória com esses alunos vai além da Olimpíada Sergi-

pana de Química e outras olimpíadas científicas. Ela tem alunos 
que desenvolvem projetos de iniciação científica e que, anual-
mente, participam de feiras de ciências estaduais e nacionais. 
Muitos desses projetos já foram premiados em grandes feiras 
científicas estaduais, como a Feira Científica de Sergipe (Cie-
nart), e nacionais, como a Feira Brasileira de Ciências e Enge-
nharia (Febrace-USP). A professora conta que o principal ob-
jetivo é o aprendizado dos alunos. “Ao participarem de projetos 
de iniciação científica, o principal intuito não são as premiações, 
mas sim fazê-los aprenderem ciências e colocar em prática tudo 
o que estudam em sala de aula. Mas os projetos que eles de-
senvolvem têm me surpreendido, e eu acabo fazendo a inscrição 
deles nos eventos científicos”, explicou.

 
A professora Darcylaine Martins destaca a grande importância 

de incentivar a participação dos alunos nesses eventos, mos-
trando que a medalha é o menor dos prêmios. “Estudantes que 
participam de olimpíadas podem ter oportunidades de viajar 
para novos lugares, conhecer diversos alunos que têm propósi-
tos e valores semelhantes, desenvolver amizades e aumentar a 
própria cultura e conhecimento. Além disso, há todo um desen-
volvimento socioemocional. Sem contar que diversas empresas 
valorizam essas conquistas olímpicas, por entender que, du-
rante sua vida estudantil, aquele profissional buscou ir além do 

mínimo necessário, tentando se desenvolver pessoalmente com 
desafios estimulantes. Além disso, participar dessas olimpíadas 
é muito divertido, porque propõem uma competição saudável”, 
afirmou.

 

TRABALHO MOTIVADOR
 
Alunos que tiveram a oportunidade de serem orientados pela 

professora Darcylaine Martins não escondem a satisfação de te-
rem sido incentivados e motivados por ela. Foi o caso de Jian 
Nascimento dos Santos. Atualmente ele estuda Letras/Inglês na 

Professora Darcylaine Martins, do Colégio Estadual Doutor Antônio Garcia 
Filho, prepara alunos para eventos científicos em níveis estadual e nacional.

INTERESSE
pela química

Universidade Federal de Sergipe (UFS), mas na época do colegial, 
foi medalhista por três vezes na Olimpíada Sergipana de Quí-
mica (Osequim). Para ele, toda atividade extracurricular é fun-
damental para o desenvolvimento dos alunos, pois não apenas 
consolida o conteúdo aprendido na sala de aula, como também 
fornece uma preparação mais completa para a vida acadêmica e 
profissional. Dessa forma, ele destaca a importância da profes-
sora Darcylaine para o seu ensino básico.

 
“Ainda no ensino fundamental ela já despertava o nosso in-

teresse para olimpíadas e projetos científicos. Todo o amor e 
dedicação que ela transmitia na sala de aula nos faziam querer 
participar de tudo e, obviamente, só tivemos a ganhar com isso, 
tanto no entendimento de Química, conciliando teoria à prática, 
quanto na iniciação científica, que é um grande diferencial na 
universidade. Posso falar com toda a convicção que ter partici-
pado de cada edição da Osequim e de eventos científicos esta-
duais e nacionais tornou-me cidadão e um estudante mais en-
tendido da importância de se contribuir para a sociedade. Para 
nós, alunos da rede pública, iniciativas como a da professora 
Darcylaine são, além de louváveis, essenciais para o pleno de-
senvolvimento estudantil”, declarou.

 
Outro aluno que foi bastante motivado por Darcylaine foi o 

jovem Adriel Ribeiro de Santana, que atualmente é calouro do 
curso de Física na UFS. Para ele, o trabalho da professora fez 
toda a diferença. “Considerando o cenário da educação no nosso 
país, quando se trata de um ensino público e de qualidade, todo 
o incentivo e preparo que ela nos deu foram um real divisor de 
águas durante o ensino médio. Graças à orientação dela, eu fui 
medalhista em feiras como a Cienart, Feira Brasileira de Jovens 
e, inclusive, na maior feira de ciências do país, a Febrace. Sem 
mencionar ainda que, se não fosse por ela também, eu não te-
ria pensado em participar de olimpíadas científicas, sendo que 
hoje sou medalhista de bronze na Olimpíada Nacional de Ciências 
graças a todo o apoio e incentivo que eu recebi da professora 
Darcylaine”, afirmou.

 
Seu trabalho também é reconhecido pelo professor André Luís 

Bacelar Silva Barreiros, coordenador da Osequim. Para ele, a 
participação em Olimpíadas de Química ajuda a complementar 
a formação e despertar o interesse dos alunos, que poderão in-
gressar futuramente em um curso da área de química para serem 
futuros professores. Ele conta que a professora Darcylaine tem 
sido parceira há muitos anos e que faz um trabalho muito bom 
com os estudantes da escola pública de Umbaúba.

 
“Já tivemos bons resultados como alunos medalhistas de bron-

ze, medalhistas de prata e alunos até que conseguiram a certi-
ficação na Olimpíada Brasileira de Química. Então eu vejo com 
bons olhos o trabalho da professora Darcylaine, e quisera outros 
professores de escolas públicas aqui de Sergipe tivessem essa 
dedicação também, esse incentivo para os alunos participarem 
das olimpíadas científicas. Ela está de parabéns pelo trabalho 
que desenvolve”, declarou.

 

TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS
 
Nos últimos cinco anos, foram muitas as conquistas que a pro-

fessora Darcylaine Martins e seus alunos do Colégio Estadual 
Doutor Antônio Garcia Filho tiveram em olimpíadas científi-
cas. Em 2016, conquistaram o primeiro lugar na Cienart, com 
o Projeto de Iniciação Científica “Uma Xícara de Chá: Estudo 
das funções orgânicas a partir da composição química dos chás 
vendidos na feira livre de Umbaúba/SE”. Também foram os se-
gundos colocados na I Mostra Científica & Cultural do Ensino 
Médio, com o mesmo projeto. Foram medalhistas de bronze na 
Olimpíada Sergipana de Química, com o aluno Rivandson Teles 
Marcionilo.

 
Em 2017 participaram novamente da Cienart, quando obtive-

ram a primeira colocação na premiação de Projetos Pibic Jr., com 
o Projeto de Iniciação Científica intitulado “Cuscuz com Leite: 
Estudo das funções orgânicas a partir dos ingredientes dos pra-
tos típicos produzidos à base de milho consumidos em Umbaúba/
SE”. Ganharam medalha de bronze na Olimpíada Sergipana de 
Química, com o aluno Jian Nascimento dos Santos.

 
Em 2018, a professora Darcylaine Martins e seus alunos con-

quistaram o primeiro lugar geral na Cienart, na categoria Es-
colas Públicas, com o Projeto de Iniciação Científica “Laranjas: 
Produzir, Espremer e Saponificar”. Ganharam medalhas de prata 
na Olimpíada Sergipana de Química, com os alunos Lukas Santos 
de Jesus e Jian Nascimento dos Santos, além de Menção Hon-
rosa, com a participação do estudante Matheus Matos Fontes 
Souza.

 
Em 2019, ficou em segundo lugar geral na Cienart, na catego-

ria Escolas Públicas, com o Projeto de Iniciação Científica “Casa 
de Farinha: Da Mandioca ao Bioplástico”; Menção Honrosa na 
Olimpíada Nacional de Ciências, com o aluno Jhonny de Andrade 
Ferreira; medalha de bronze na Olimpíada Sergipana de Química, 
com a aluna Joanna Evanny Santos Dias; medalha de bronze com 
Lukas Santos de Jesus; e Menção Honrosa com o aluno Jian Nas-
cimento dos Santos.

 
Em 2020 obteve premiação na Feira Brasileira de Ciência e En-

genharia da USP: 
Primeiro lugar no Prêmio Destaque Unidades da Federação, 

com o Projeto de Iniciação Científica “Casa de Farinha: Da Man-
dioca ao Bioplástico”. Esse mesmo projeto ganhou, ainda, uma 
premiação internacional: Most Outstanding Exhibit in Computer 
Science, Engineering, Physics or Chemistry – Yale Science and 
Engineering Association 2020. Esse trabalho ainda foi contem-
plado com o quarto lugar na Febrace, categoria Ciências Exatas e 
da Terra; primeiro lugar no Prêmio InnovaLab da Feira Brasileira 
de Jovens Cientistas 2020/; e segundo lugar na Categoria Ciên-
cias Agrárias. Ainda neste ano de 2020, Darcylaine e os estu-
dantes conquistaram medalha de bronze na Olimpíada Nacional 
de Ciências, com os alunos Adriel Ribeiro de Santana e Nallanda 
Victória dos Santos Martins; e Menção Honrosa com Anna Bea-
triz Bastos Oliveira.

 
Em 2021, conquistaram o nono lugar na Cienart Virtual; e Men-

ção Honrosa no “Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher”, pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), com a 
aluna Nallanda Victória dos Santos Martins.

Profa. Darcylaine Martins
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O ensino da língua estrangeira é um dos grandes impulsiona-
dores da vida escolar dos estudantes que buscam aperfeiçoar 
sua proficiência em mais de uma língua, especialmente o Inglês, 
idioma que é falado em mais de 80 países. É nessa perspectiva 
que os alunos da rede pública estadual de Sergipe têm se desta-
cado nas Olimpíadas de Inglês, a exemplo da comunidade estu-
dantil do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito, unidade 
que oferta o ensino médio em tempo integral, no município de 
Canindé de São Francisco, no Alto Sertão Sergipano.

A receita para os excelentes resultados está na preparação. É 
exatamente o que tem feito a professora de Inglês, Rubnigna de 
Oliveira, utilizando estratégias que fazem parte do cotidiano dos 
estudantes. “O projeto que desenvolvi com os estudantes foi a 
eletiva Spanglish Club em 2020, para que eles imergissem nes-
sas línguas e assim tivessem mais oportunidades de participar 
de eventos externos como as Olimpíadas e os Jovens Embaixa-
dores, por exemplo. Porém, devido à pandemia, resolvemos vol-
tar com esse projeto no presencial”, explicou.

Em meio às adversidades do ensino remoto e uma intensa ro-
tina de atividades, os alunos do Dom Juvêncio, orientados pela 
professora Rubnigna de Oliveira, celebraram a conquista de mui-
tas medalhas na 2ª Olimpíada de Inglês, cujo objetivo é demo-
cratizar o ensino bilíngue por meio de tecnologias já inseridas no 
cotidiano dos alunos, juntamente com o Escritório de Ensino de 
Língua Inglesa (RELO) da Embaixada e dos Consulados dos EUA 
no Brasil.

De acordo com a professora Rubnigna, tudo foi feito pelo 
WhatsApp. No período anterior à olimpíada os estudantes ini-
ciaram as atividades de Língua Inglesa como forma de engajar-

-se e motivar os alunos a participarem, utilizando, inclusive, ou-
tras ferramentas e as redes sociais. “Fiz uso do robô do Inglês, 
que é por onde acontecem as Olimpíadas, além da plataforma 
Kahoot!. Também promovia quiztime, trabalhando conteúdos à 
medida que ministrava. No início do ano letivo, eu busco apre-
sentar a ferramenta Chatclass para que eles se familiarizem e 
apresento as Olimpíadas a fim de que, durante o ano, eles se 
preparem para esse evento”.

A segunda edição da competição estudantil envolveu cerca 
de 162 estudantes e 81 professores que lecionam a disciplina de 
Inglês nas respectivas unidades escolares de todo o território 
nacional. Com o tema “We are the Future of Work”, no período 
de 1º de outubro a 2 de novembro de 2020, os participantes 
utilizaram a Inteligência Artificial (IA) da startup ChatClass 
para realizar atividades de forma dinâmica e intuitiva pelo 
WhatsApp, treinando a fala, escrita, leitura e escuta. Para 
participar, os alunos, obrigatoriamente, fizeram parte da 
turma de um professor cadastrado na plataforma, cursando o 
Ensino Fundamental 2 ou o Ensino Médio em escolas públicas ou 
particulares.

Conquistando medalhas de ouro e bronze, a aluna Anne Gabrie-
la de Freitas Almeida falou sobre a importância da língua inglesa. 
“O inglês é o idioma universal; está presente no nosso dia a dia. 
Por isso, ter conhecimento sobre ele agrega muito em nossos 
currículos, na nossa vida, consequentemente, aumentando nos-
sas oportunidades. A professora Rubnigna torna o inglês mais 
prático, sempre trazendo novos métodos de ensino, tentando ao 
máximo facilitar o nosso entendimento. Ela sempre busca que 
o aluno realmente entenda o que está fazendo, o que vai muito 
além de apenas notas. Ela valoriza o saber”.

Professora Rubnigna de Oliveira estimula participação de estudantes com uso de recursos digitais.

A jovem Anne Gabriela ainda completa: “A olimpíada é o mo-
mento em que colocamos em prática tudo isso que foi passado; é 
um novo desafio. Em 2020 foi a minha primeira olimpíada, foi um 
mix de sentimentos quando saiu o resultado, felicidade, orgulho, 
e o sentimento de dever cumprido. Tenho muito a agradecer à 
professora Rubnigna por todo o apoio, incentivo e, especialmen-
te, por sempre nos mostrar novas possibilidades. Sem ela nada 
disso seria possível”.

Outra aluna que se destacou na Olimpíada de Inglês foi Maí-
sa Barbosa da Silva, que conquistou medalha de prata. “Tive o 
privilégio de participar durante os dois anos anteriores, o que 
trouxe uma ótima bagagem de conhecimento que, sem dúvida, 
está sendo fundamental para o meu desenvolvimento tanto pes-
soal quanto profissional em minha vida. Para mim, a professora 
Rubnigna oferece aos estudantes um ótimo ensino para quem 
deseja se aprofundar na língua estrangeira. Ela tem uma forma 
leve e criativa de incentivar os alunos a buscar cada vez mais 
o conhecimento da língua, principalmente quando se trata da 
Olimpíada de Inglês”.

“A professora costuma sempre iniciar antecipadamente a pre-
paração dos alunos para a Olimpíada de Inglês, orientando-os 
em cada etapa do processo do início até o fim com o objetivo 
de despertar neles o interesse pela matéria. Eu diria que o robô 
(tecnologia artificial pelo qual é feita a Olimpíada) e a professora 
Rubnigna fazem uma ótima dupla quando o assunto é difundir 
conhecimento e oferecer uma excelente oportunidade para os 
alunos do ensino médio integral que desejam descobrir um novo 
mundo nessa língua estrangeira”, concluiu Maísa Barbosa.

Profa. Rubnigna de Oliveira 
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O incentivo dos professores na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

“Quando eu crescer
quero ser astronauta”.

Esta foi a resposta de muitas crianças na infância quando ques-
tionadas sobre o futuro. Durante a Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica (OBA), os estudantes da Rede Pública 
Estadual de Ensino tiveram a oportunidade de materializar esse 
desejo, ainda que de forma passageira. A Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica acontece anualmente e é aberta às 
escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, para alunos do 1º 
ao 3º ano do Ensino Médio. 

 
Os estudantes da Rede Estadual, mesmo durante as aulas re-

motas, conseguiram dedicar-se e participar de olimpíadas cien-
tíficas, pontuando nas colocações de destaque. Os alunos do 
Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho, em Itabaiana, no 
território Agreste de Sergipe, por exemplo, Giovanna Ribeiro, 
Rikelmer Marciano e Emilly Vitória, foram premiados com as 
medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, na XXIII 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Mostra 
Brasileira de Foguetes 2020 e pré-selecionados para a edição 
2021 da competição.  

 
De acordo com o professor-orientador, José da Silva Menezes, 

as olimpíadas são uma forma de integrar e promover a busca por 
conhecimento, além de estimular uma projeção de futuro para os 
alunos. “Muitos deles encaram as Olimpíadas como oportunida-
de de testar seus conhecimentos e com isso alcançar condeco-
rações pelos feitos. Isso estimula o interesse e uma aproximação 

para uma área científica de interesse, revelando aptidões e ta-
lentos escondidos”, relatou.

O professor José da Silva Menezes participa de eventos cien-
tíficos desde 2010, mas a partir de 2014 dedica-se também às 
olimpíadas científicas e de conhecimento, orientando os estu-
dantes. Na unidade de ensino Nestor Carvalho, em que leciona a 
disciplina de Física, passou a coordenar as olimpíadas que ocor-
rem no âmbito da escola, tendo observado que a estratégia de 
coordenar essas atividades torna os resultados mais evidentes. 

 
“Além do mérito do próprio aluno, há de frisar-se que os seus 

professores também contribuem ao abordar os conteúdos que 
são cobrados nas olimpíadas. Já é o segundo ou terceiro ano que 
intensificamos a divulgação em rede social escolar e fora dela, 
para evidenciar esses talentos e destaques”, disse o professor 
José Menezes, ressaltando que a olimpíada põe à prova um co-
nhecimento específico ou um conjunto de aprendizado, susci-
tando nos estudantes a estratégia de adquirir habilidades em 
várias disciplinas e não somente em uma específica.

 
Giovanna Ribeiro Nunes da Paixão, aluna egressa do Ensino 

Médio no Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho e atual-
mente estudante no Instituto Federal de Sergipe (IFS), foi me-
dalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astro-
náutica e Mostra Brasileira de Foguetes 2020. Ela iniciou essa 
trajetória ainda no Ensino Fundamental quando, por três anos 
consecutivos, competiu na Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP). 

 

suas trajetórias, são capazes de semear o amor pelos estudos. 
Além disso, também sou muito grato ao meu colégio e aos meus 
professores, pois seus incentivos foram indispensáveis à minha 
participação na olimpíada, bem como me auxiliaram em todo o 
meu processo de desenvolvimento até a realização da prova”.

“O que me atrai nas olimpíadas é o desafio aliado à vontade de 
obter conhecimento. É um ótimo meio de aprender disciplina e 
gestão de tempo. Atualmente estudo em uma escola que é de 
ensino técnico integrado ao ensino médio, tenho uma carga ho-
rária puxada. Como ocorreu no ano anterior a este, eu tive que 
aprender a gerir meu tempo com escola e olimpíadas. Creio que 
isso me ajudou bastante na adaptação a uma nova escola. Além 
disso, elas são um grande incentivo para buscar e agregar co-
nhecimento”, relatou Giovanna.

 
Outra entusiasta recém-chegada ao reduto de olimpíadas cien-

tíficas e de conhecimento é a professora de Física Eliane Araú-
jo, do Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz, localizado no 
município de Moita Bonita, território do Agreste sergipano. Em 
2020 foi a primeira vez que ela participou de uma competição 
científica como professora-orientadora, pois percebeu na OBA 
uma oportunidade de os alunos irem além do espaço entre os 
muros da escola.

 
“É possível que passe pela mente do aluno de cidades pequenas 

como a nossa que certas conquistas não sejam possíveis para 
eles. Com a participação desses estudantes em concursos e pro-
vas externas, a exemplo das olimpíadas, eles passam a ver isso 
de forma diferente. Começam a enxergar e valorizar o potencial 
existente em cada ser, estimulando-os a buscar cada vez mais 
a crescer, podendo servir de norte para decisões futuras e aju-
dando a mudarem suas vidas. Os estudantes vão experimentan-
do novas possibilidades de aprendizagem, novas descobertas e 
despertando o interesse pela área científica. Então o objetivo 
da participação vai além da premiação, que não deixa de ser im-
portante, mas não deve ser o principal motivo”, explicou Eliane.

Ainda segundo a professora Eliane, as ciências de um modo ge-
ral precisam ser abordadas com articulação entre teoria e práti-
ca, por facilitar a compreensão dos fenômenos naturais. Diante 
disso, ela relata que “aprendemos mais colocando a mão na mas-
sa.  Então, mesmo diante dos obstáculos vivenciados na pande-
mia, aulas a distância, consegui levar meus alunos à construção 
de experimentos caseiros. Além disso, orientei-os na produção e 
edição de vídeos, com o objetivo de avaliar esses experimentos, 
e isso leva à aprendizagem pela troca”.

 
O estudante Gabriel Mota de Oliveira é um dos alunos da pro-

fessora Elaine Araújo premiados com a medalha de ouro na edi-
ção 2020 da OBA. Ele também estreou na olimpíada, e durante 
a preparação relata que foi a melhor etapa do processo. “Sem 
dúvida, a preparação para a própria olimpíada foi a melhor etapa 
do processo, na qual eu pude melhorar as minhas aptidões aca-
dêmicas e elencar a minha paixão pelas ciências da natureza, so-
bretudo a física. Acredito que, principalmente neste período de 
pandemia e isolamento físico, a atuação de processos acadêmi-
cos – como a OBA – são indispensáveis para a construção da vida 
escolar do aluno, pois, além de auxiliarem no direcionamento de 

Gabriel Mota e Profa. Eliane Araújo
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Levar aos alunos os conhecimentos sobre o Universo com teo-
ria e experimentos práticos. Assim tem sido, ao longo dos anos, 
o trabalho do professor de Física Tiago Viana do Nascimento, do 
Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte. Ele co-
meçou a lecionar em 2009, e desde então, teve a ideia de incen-
tivar seus alunos a participarem da Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica (OBA). Os bons resultados começaram 
em 2014 quando ele ainda ensinava no Colégio Estadual Abelardo 
Barreto do Rosário, em Tobias Barreto. Após muita preparação, 
conseguiu levar um grupo de estudantes para a Jornada de Fo-
guetes, no Rio de Janeiro (RJ), sendo esses os únicos sergipanos 
a participarem naquele ano. O resultado encheu-os de orgulho: 
foram vice-campeões.

 
Ele conta que, no início, primeiramente fazia a divulgação do 

evento científico e os alunos o procuravam para fazer uma pré-
-inscrição com ele, a fim de que pudesse ter um controle de 
quantas pessoas estavam interessadas em participar. Após isso, 
o professor começava a preparar os alunos, ministrando aulas 
extras com novos materiais de estudos do conteúdo específi-
co, além de reuni-los em sábados letivos para fazer as oficinas, 
construção e lançamento de foguetes, entre outras atividades. 
Para Tiago Viana, a astronomia é uma área interdisciplinar que 
possibilita o estudo de outras disciplinas.

“A gente ministrava aulas mais atrativas e motivadoras para 
desenvolver a autoestima dos alunos, além das atividades ex-
perimentais, nas quais eles podiam visualizar na prática o que 
estamos acostumados a ver em sala de aula. É importante que 
eles vejam que é possível aprender com atividades simples, como 
a construção e lançamento de foguetes ou a fabricação de uma 

luneta. A gente vê a física das lentes, a ótica, a combustão do 
foguete. No lançamento podemos fazer a parábola e cálculos 
matemáticos. O aluno vê toda a ciência em si em uma atividade 
prática”, explicou. 

Para Tiago Viana, essa área do conhecimento e a participação 
dos estudantes em eventos científicos possibilitam o protago-
nismo dos alunos, no momento em que eles passam a contextu-
alizar a ciência por meio de atividades experimentais. “Com essa 
participação, eles poderão retornar às aulas com uma bagagem 
maior dos conceitos abordados em sua vivência e trazer para a 
sala de aula, podendo até despertar em outros alunos a vontade 
de aprender e conhecer mais sobre a astronomia”, disse.

 

EXPERIÊNCIA

A jovem Mayra Santos Moura, de 19 anos, hoje cursa Direito na 
Universidade Federal de Sergipe, mas foi aluna de Tiago Viana 
no Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, entre 
2018 e 2019. Nos dois anos, ela participou da OBA e recebeu me-
dalha de bronze. Ela conta que teve uma boa preparação no Dom 
Luciano, escola que oferta o ensino médio em tempo integral e 
que, por meio das disciplinas eletivas, os professores podem en-
sinar conteúdos diferentes daqueles vistos em sala de aula, mas 
que se encaixam em alguma área do conhecimento. 

A sua experiência com a área da astronomia deu-se por meio 
da eletiva “Você no universo”, ministrada pelo professor Tia-
go Viana. “Foram meses de viagens-aula pelo Universo. Assim, 
nos preparamos para a olimpíada enquanto descobríamos como 
construir lunetas, relógios solares, bússolas e foguetes”, disse. 
A ex-aluna conta da sua admiração pelo professor, que se dedica 

Conhecimento de

Astronomia &

ROBÓTICA
por meio das olimpíadas
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bastante a ensinar a Física de um modo atrativo. “Transformar 
o espanto em curiosidade é tarefa de gente competente. Era lin-
do ver o brilho nos olhos dos meus amigos, que também viam 
os meus. As aulas eram encantadoras, o aprender na curiosida-
de e a olimpíada com os resultados, a autoestima da conquista. 
O conhecimento era instigado pela curiosidade promovida pelo 
professor, mas as olimpíadas misturavam isso com uma compe-
titividade saudável, de querer também demonstrar que sabe”, 
declarou.

 

CONQUISTAS

Foram muitas as conquistas que o professor Tiago Viana alcan-
çou juntamente com seus alunos. Em 2014, eles ganharam cer-
tificados, medalhas e convocações para seletivas de olimpíadas 
internacionais e participação na Jornada Espacial, em São José 
dos Campos (SP). Nesse mesmo ano, conseguiram também bons 
resultados na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), com os 
alunos do Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário, em To-
bias Barreto. Eles também participaram da Jornada de Foguetes, 
no Rio de Janeiro, e conquistaram o segundo lugar.

Em 2015, participou novamente da Jornada de Foguetes, com 
outro grupo de alunos do mesmo colégio, tendo alcançado nova-
mente a segunda colocação. O ano de 2019, já ensinando no Cen-
tro de Excelência Dom Luciano Cabral Duarte, em Aracaju, ele 
considera como tendo sido a melhor época em termos de bons 
resultados. Levou um grupo de alunos para participar da Jor-
nada de Foguetes, conquistando o segundo lugar; conseguiu 12 
medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 
e teve a oportunidade de levar seis alunos para as seletivas da 
Internacional.

Em 2020, mesmo com o período de pandemia do novo corona-
vírus, houve participação na OBA, na qual seus alunos conquis-
taram duas medalhas de prata e uma de bronze.

ROBÓTICA
Outro campo da ciência que tem fascinado alguns alunos é a 

robótica. E quem entende bem disso é o professor Flávio Gilber-
to Bento Silva, do Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa 
Santos, no bairro Bugio, em Aracaju. Em 2013 ele iniciou o Pro-
jeto Oficina de Robótica Educacional, nessa unidade de ensino, 
e diversos alunos participaram de olimpíadas, feiras e mostras 
científicas em Sergipe, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, 
com destaque e premiações nesses eventos.

 
Segundo ele, a ideia de implantar um projeto de tecnologia no 

colégio surgiu pelo interesse de contemplar os alunos com me-
todologias ativas que possibilitam a aprendizagem de conteúdos 
STEAM (conhecimentos de Artes, Ciências, Tecnologia, Enge-
nharia e Matemática), por meio de oficinas com dispositivos 
tecnológicos, arduíno, impressora 3D, programação, eletrônica 
etc.) para proporcionar situações de aprendizagem desses con-
teúdos de maneira significativa, criativa e com cada aluno inte-
ragindo como agente no processo de conhecimento, aprendendo 
por meio da iniciação científica. 

 
“São competências e habilidades necessárias para esses no-

vos sujeitos diante das demandas que a sociedade exige de seus 
novos cidadãos, não apenas meros consumidores de tecnologia, 
mas agentes de transformação da sociedade por meio dessas 

tecnologias”, explicou.
 
Para preparar os alunos, o professor Flávio Gilberto se utili-

za de aulas de iniciação científica e tecnológica com atividades 
práticas com kits de hardware e software livres, como a plata-
forma Arduíno, seu ambiente de programação, aprendizagem 
em rede, nas quais os alunos seguem o ritmo de oficinas com 
atividades “mão na massa”. Essas atividades trabalham conte-
údos preestabelecidos e os estudantes vão adquirindo as habili-
dades necessárias até desenvolverem seus próprios protótipos, 
envolvendo Robótica, Programação, Eletrônica, Design Criativo, 
Criação de Apps, Aprendizagem Maker (Faça Você Mesmo), Mo-
delagem em 3D e Impressoras 3D. 

 
No fim do processo os alunos assumem o papel de compartilhar 

e popularizar os conhecimentos e habilidades apreendidos, par-
ticipando desses eventos científicos que, segundo o professor, 
trazem benefícios para a autoestima dos estudantes e fazem 
com que os alunos entendam mais sobre sua vocação, suas es-
colhas profissionais, conscientizando-se do papel da educação 
para a qualidade de suas vidas.

 
“É um processo de autoconhecimento. São inúmeras desco-

bertas objetivas e subjetivas que uma aprendizagem significa-
tiva e criativa proporciona para os alunos, desafiando-os a ul-
trapassarem seus limites e os quadros das salas de aula, além 
da aprendizagem formal de conteúdos, possibilitando aplicar e 
contextualizar o conhecimento, mobilizando saberes e práticas 
para soluções criativas por meio de protótipos, a exemplo de 
tecnologias assistivas, tecnologias educacionais para aprendi-
zagem de conteúdos STEAM. Depois desses eventos acontece 
um empoderamento dos alunos, pois evidenciam que eles têm 
potencial para superar suas limitações e expectativas”, afirmou.

 
Ao longo dos anos, o professor Flávio Gilberto e seus alunos ti-

veram conquistas importantes, como medalha de primeiro lugar 
na Olimpíada Brasileira de Robótica (Prova Teórica); premiações 
com bolsas de iniciação científica do CNPQ para alunos em duas 
Mostras Nacionais de Robótica (em Minas Gerais e Pernambu-
co); classificação para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira 
de Robótica (prova prática); e primeiro lugar na Mostra Estadual 
de Projetos Científicos (área de tecnologia) de alunos do Ensino 
Médio.

 
O jovem Matheus Augusto Silva Santos é aluno do 3º ano do 

ensino médio no Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa 
Santos. Ele participou da Feira Estadual de Ciências, Tecnologia 
e Artes de Sergipe (Cienart) e diz que as oficinas de robótica 
tornam o aprendizado mais eficiente, já que os alunos podem 
aprender de maneira prática os conteúdos vistos em sala de aula.

 
“O método que usamos foi a aula de robótica, tornando o ensino 

bem mais dinâmico e atraente aos olhos do estudante. Confesso 
que entender física sempre foi uma dificuldade, mas com as ofi-
cinas de robótica e colocando o conhecimento em prática, fica 
mais fácil entender a importância da física no mundo moderno. 
Sendo assim, fica claro que as oficinas são necessárias, não só 
na escola em que estudo mas também em todas. A ideia do pro-
fessor Flávio é sempre levar o conhecimento adiante, mostrando 
que existe uma ligação em comunidade no ensino”, declarou.
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Equipes escolares impulsionam preparação olímpica 
para garantir destaque e reconhecimento aos alunos

oficinas em turno contrário e projetos como o “Matematicolân-
dia”, uma iniciativa que valoriza a ludicidade para aumentar nos 
discentes o gosto por estudar a disciplina. “São seis premiações 
como professor, quatro na categoria escola, 15 medalhas de alu-
nos e mais de uma dezena de menções honrosas”.

A Olimpíada Brasileira de Física também tem seu lugar cativo 
na comunidade do Almirante Barroso. Na última edição de que 
a escola participou, em 2019, dos 120 alunos que realizaram as 
provas da 1ª fase, 10 foram classificados para participar da 2ª 
fase em níveis nacional e estadual, etapa que resultou em uma 
medalha de ouro, uma de prata, três medalhas de bronze e cinco 
menções honrosas. Para o professor Rafael Santos, a OBF re-
presenta mais do que medalhas, prêmios e certificados de par-
ticipação. “Ela proporciona aos alunos novas ideias, técnicas e 
conhecimentos inexplicáveis, buscando estimular os alunos no 
ensino da física a descobrir mais sobre as ciências e tecnologias, 
visando facilitar a compreensão em sala de aula”, disse.

Já a Olimpíada de Língua Portuguesa, coordenada pela gesto-
ra da unidade, Iderlânia Souza, desde 2014, é a competição que 
abrange os números mais expressivos no tocante à participação 
dos alunos. “Na edição de 2014, foram mobilizados em média 200 
alunos do ensino fundamental e médio. Já em 2016, cerca de 300 
alunos do ensino fundamental e médio estiveram envolvidos; em 
2019 foram 200 alunos participantes da primeira etapa da OLP, 
a fase escolar. É importante salientar que nas edições de 2014 e 

O apoio e o incentivo às atividades extracurriculares são tra-
balhados com muito afinco pelos gestores das escolas estaduais 
de Sergipe. Um dos segmentos que mais têm ganhado força e 
cada vez mais adeptos são as olimpíadas de conhecimento. Com 
ações que vão desde a criação de projetos até o diálogo direto 
com os alunos, os diretores e professores da capital e do interior 
buscam tornar o processo educacional ainda mais atrativo, a fim 
de despertar na comunidade estudantil características específi-
cas que os ajudem dentro e fora da escola.

Um exemplo de engajamento junto à comunidade vem lá do 
município de Muribeca, no Colégio Estadual Almirante Barroso, 
cuja direção contabiliza a participação de mais de 300 alunos em 
olimpíadas, anualmente. As olimpíadas de Matemática (Obmep), 
Língua Portuguesa (OLP), de Física (OBF), de Geografia (OBG), 
Inglês (OLI) e História (ONH) são as áreas que mais se destacam 
no interesse dos estudantes que buscam o lugar mais alto do 
pódio. Além disso, a unidade escolar coleciona premiações em 
concursos, como o Jovem Senador (2019).

Segundo levantamento feito pela diretora do Almirante Bar-
roso, professora Iderlânia Costa Souza, as olimpíadas que mais 
mobilizam estudantes são as de Física, Matemática e Língua 
Portuguesa, contando com atividades de preparação e aplicação 
coordenadas por professores, com o apoio da gestão da unidade. 
Para a Obmep, por exemplo, sob a condução do professor Victor 
Iparatinga, o trabalho com os alunos sempre é feito por meio de 

Da cap ital
ao interior
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ESCOLAS QUE SE DESTACARAM 
EM OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS

2016, fomos semifinalistas da fase regional na categoria crônica 
(medalha de bronze), ou seja, vencemos a municipal e a estadual. 
Já na categoria artigo de opinião, nos mesmos anos descritos 
anteriormente, vencemos a fase municipal”, lembrou.

“Um dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa é ajudar o 
estudante a ser capaz de empregar a língua de forma adequa-
da nas diversas situações de interação social. Portanto, a escola 
deve criar mecanismos a fim de que os discentes possam utilizar 
as modalidades oral e escrita da língua, de modo significativo, 
nas diferentes esferas de comunicação, instigando o alunado à 
competição saudável e ainda ao autoconhecimento enquanto es-
critor”, completou a diretora Iderlânia.

Em Aracaju, o Centro de Excelência Leandro Maciel, outra es-
cola que se destaca nas atividades em torno da preparação dos 
alunos, também coleciona muitas participações e premiações. 
De acordo com a diretora, Carla Surama, o incentivo é essen-
cial. “Existem muitos pontos positivos que podemos destacar 
para incentivar os estudantes a participarem de olimpíadas de 
conhecimento, como: a ampliação de conhecimento e desenvol-
vimento do raciocínio. Além de tudo, acrescenta uma gama de 
conteúdos, vivências e experiências, tão necessários nos dias 
de hoje, agregando valores, amizades e aumentando a bagagem 
cultural”, declarou.

Ofertando o ensino médio em tempo integral, o Leandro Ma-
ciel, por meio de projetos capitaneados pelos professores, com 
o apoio da direção, sempre apostou na preparação. E foi nesse 
ritmo de intensa autoavaliação que dois alunos do terceiro ano 
se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astro-
náutica, edição 2020: Carlos Eduardo Barboza Santos, que ob-
teve nota 7,5 e, pelo regulamento, por ter obtido nota acima de 
7,0, foi convidado a participar de um processo de seleção das 

equipes internacionais; e Isaque do Nascimento, que alcançou a 
nota 5,75.

Orientados e incentivados pela professora Jéssica Pereira San-
tos, os dois jovens participaram da OBA, realizada em apenas 
uma etapa, e cuja prova cobrou deles um conhecimento apura-
do de Astronomia e Astronáutica. A professora destaca que as 
questões foram muito difíceis, pois tratam de assuntos que eles 
não veem no dia a dia em sala de aula, mas que eles estudam por 
vontade própria. “O que mais me agrada, como professora, não 
foi o aluno ter sido contemplado em um processo seletivo para 
etapa internacional, mas sim o fato de os dois serem apaixona-
dos pela física. Eu dou aula tentando ensinar a paixão pela ciên-
cia, fazendo com que eles achem aquilo bonito, e não assustador. 
Nem todo mundo vai fazer um curso de exatas, mas todo mundo 
vai conseguir observar fenômenos no seu cotidiano, compreen-
der as coisas de forma melhor. Eu tento ensinar essa iniciativa 
de olhar para o mundo de uma forma diferente, e me deixa feliz 
saber que esses dois alunos estão indo por esse caminho”, de-
clarou.

A diretora Carla Surama afirmou ainda que o reconhecimen-
to e premiação dos alunos elevam a autoestima da comunidade, 
evidenciando o sentimento de pertencimento. “A escola ganha 
uma visibilidade sem tamanho, pois ela estará contribuindo com 
a prática de estudantes críticos, desenvolvendo suas habilidades 
e competências, tão necessárias para alcançar um curso supe-
rior, ou até mesmo, cursos estrangeiros. A gestão tem um papel 
fundamental na participação dos estudantes para as olimpíadas, 
pois é ela que incentiva e divulga as olimpíadas entre os atores 
principais, estudantes e professores”.

Voltando ao interior, outra escola que tem intensificado o mo-
vimento de engajar e motivar os estudantes é o Centro de Ex-

C.E. LEANDRO MACIEL Aracaju/DEA

CENTRO DE EXCELÊNCIA 
ATHENEU SERGIPENSE Aracaju/DEA

C.E. DR ANTONIO GARCIA FILHO Umbaúba/DRE01

C.E. PREFEITO ANFILOFIO 
FERNANDES VIANA Umbaúba/DRE01

C.E. ABELARDO BARRETO DO 
ROSARIO

Tobias Barreto/
DRE02

E.E. DOM MARIO RINO SIVIERI Lagarto/DRE02

E.E. Prof. Nestor Carvalho Lima Itabaiana/DRE03

C.E. DR EDELZIO VIEIRA DE MELO Sta. Rosa de 
Lima/DRE04

C.E. Francisco Figueiredo Aquidabã/DRE05

C.E. Almirante Barros Muribeca/DRE06

C.E. PEDRO ALVES DE SOUZA Porto da Folha/
DRE07

CEEP GOV. SEIXAS DORIA N. Sra. do 
Socorro/DRE08

C.E. CÍCERO BEZERRA N. Sra. da Glória/
DRE09

C.E. José Inácio de Farias Monte Alegre/
DRE09

celência Abdias Bezerra, unidade que oferta o ensino médio em 
tempo integral, sob a orientação do professor de Química, Danilo 
Oliveira. “Mesmo durante o Ensino Remoto, os alunos da insti-
tuição obtiveram resultados satisfatórios. Destacam os resulta-
dos na Olimpíada Nacional de Ciências com menção honrosa em 
2020 e em 2021 a três alunos na 2a fase. Em 2021,  participamos 
da Olimpíada Sergipana de Química; e na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica, o aluno Marcelo Fernando Rezende 
Neto obteve a medalha de ouro. A participação nas olimpíadas 
gera interesse nos estudantes para a Área de Ciências da Natu-
reza e os motiva à busca de conhecimentos e aprendizado para 
a obtenção de melhores resultados a cada participação”, disse 
Danilo.

“Os estudantes são instigados para a participação nas olimpía-
das por meio da demonstração da importância em sua formação 
e resultados obtidos em anos anteriores por alunos da escola. 
Para a preparação, são utilizadas provas anteriores, materiais de 
estudo e atendimento via WhatsApp. Há um grupo de estudos 
nessa rede social para compartilhamento de materiais, vídeos e 
incentivo aos alunos para inscrição em eventos, olimpíadas e no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, concluiu Danilo Oli-
veira. 

No Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, em 
Umbaúba, os alunos Alisson Souza da Cruz e Paulo Souza dos 
Santos, com a orientação do professor de Química, Pedro Er-
nesto Oliveira da Cruz, tornaram-se referências em medalhar 
em feiras: primeiros colocados na categoria de Ciências Agrárias 
da Feira Nacional de Ciências e Tecnologia Dante Alighieri e na 
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC). Em 2020, a mesma 
equipe foi finalista com o projeto “Das Grandes Navegações à 
Atualidade: As Especiarias Aguçando os Sentidos”.

Carla SuramaIderlânia Souza e alunos

Medalhistas do C.E. Prefeito Anfilófio Fernandes Viana
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Cienart como palco

Zélia Macedo & Eliana Midori

A rotina escolar dos adolescentes matriculados na Rede Pública 
Estadual de Ensino de Sergipe conta com a dedicação a trabalhos 
de iniciação científica, sempre acompanhados com o incentivo e 
resiliência dos professores orientadores. Quando um estudante 
tem uma curiosidade a mais sobre determinado tema e se dedica 
a estudá-lo, por exemplo, pode alcançar e ocupar lugares que 
ultrapassam os metros quadrados da sala de aula. 

 
O palco no qual as escolas públicas estaduais sergipanas apre-

sentam os trabalhos de iniciação científica desenvolvidos por 
professores e estudantes no decorrer do ano letivo, o qual já 
faz parte do calendário anual escolar das instituições, é a Fei-
ra Científica de Sergipe  (Cienart). Eles concorrem a brindes, 
bolsas de PIBICJr., e recebem certificados de reconhecimento. 
O evento acontece por meio de uma iniciativa conjunta da As-
sociação 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 Tec-
nologia. 

 
Também é nesse espaço que os estudantes são incentivados 

e provocados a produzirem ciência no âmbito das escolas, bem 
como a participarem de olimpíadas científicas e de conhecimen-
to. Antes da pandemia do novo coronavírus, a Cienart reunia 

anualmente cerca de 5000 pessoas no espaço da UFS. São pes-
quisadores, professores, estudantes da Educação Básica e das 
universidades, socializando experiências e popularizando a ci-
ência, a tecnologia, as artes e a inovação produzidas no estado. 

 
Segundo a professora Drª Zélia Soares Macedo, coordenado-

ra geral da Cienart, o propósito da Feira é estimular a pesquisa 
na Educação Básica, ou seja, despertar o aluno para o mundo 
em que ele vive, contribuindo para sua formação científica e a 
busca por conhecimentos. “Estamos organizando a XI Cienart 
e tivemos um aumento significativo na participação das escolas 
da educação básica, principalmente das escolas públicas. Temos 
a participação de mais de 70% dos municípios do estado de Ser-
gipe com trabalhos apresentados na última Cienart, e a meta é 
alcançar 100% dos municípios com trabalhos apresentados nas 
próximas edições da Feira Científica”, disse. 

 
A décima edição da Cienart ocorreu de forma virtual entre os 

dias 28 de fevereiro e 6 de março de 2021, modelo inédito em 
razão da pandemia do novo coronavírus. O evento obteve um 
total de 61 trabalhos inscritos, 52 dos quais foram de equipes 
formadas por estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino. 
Essas escolas dominaram o ranking de premiações na categoria 
“Ciência e Tecnologia – Ensino Médio”. As três primeiras ven-

cedoras nessa categoria também foram as três primeiras colo-
cadas no ranking geral, representadas pelas unidades Centro de 
Excelência Hamilton Alves Rocha (São Cristóvão), Centro de Ex-
celência Leandro Maciel (Rosário do Catete) e Colégio Estadual 
Monsenhor Olímpio Campos (Itabaianinha). Mais 27 equipes da 
Educação Estadual estavam no ranking de premiação. 

Sobre a edição virtual, o superintendente executivo da Seduc, 
José Ricardo de Santana, relatou: “Tivemos um ano extrema-
mente difícil, e a Seduc buscou fazer com que a educação con-
tinuasse acontecendo efetivamente, mesmo que de modo não 
presencial. Com seus projetos, os estudantes conseguiram abri-
lhantar esse evento. A Seduc faz ações específicas destinadas a 
motivar os projetos juntamente com os nossos parceiros. Isso é 
uma política de rede e temos essa perspectiva de sempre apoiar 
ações como essa. Esperamos intensificar essa parceria e pro-
porcionar a oportunidade a todos os estudantes e professores”. 

Para a professora Dra. Eliana Midori, que compõe a equipe exe-
cutora da Cienart, a X Feira Científica de Sergipe foi um gran-
de aprendizado, pois as apresentações foram organizadas de 
maneira a ter visibilidade pela comunidade e participação dos 
alunos e professores, mantendo a motivação nas apresentações 
dos trabalhos. Além disso, o contexto de pandemia vivido por 
todos deixou uma mensagem fundamental. “O grande aprendi-
zado dessa pandemia é que não vivemos sem Ciência. Vimos isso 

principalmente na seriedade dos pesquisadores na descoberta e 
testes para a aprovação das vacinas”, ressaltou.

Diante disso, o desafio de promover o interesse pela ciência é 
permanente, e no percurso é possível se deparar com exemplos 
muito significativos em meio aos próprios estudantes e profes-
sores. Segundo a professora Zélia Soares Macedo, a ciência é a 
grande mola propulsora do conhecimento e do progresso do país, 
que pode ajudar a vencer as desigualdades sociais e trazer uma 
vida mais digna a todos os brasileiros.

“A maior comprovação do impacto gerado pela Cienart pode 
ser vista em dois aspectos. O primeiro deles é que, mesmo com 
todos os problemas de pandemia por que estamos passando, a 
edição virtual da Cienart teve a adesão de 61 trabalhos, ou seja, 
61 equipes de estudantes de 21 municípios diferentes do esta-
do. O segundo aspecto pode ser demonstrado no resultado da 2ª 
edição do Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”, da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, em parceria com a L’Oréal 
Brasil. Foram quatro premiadas entre 286 candidatas de 18 esta-
dos e 70 municípios do país, e a menção honrosa do nível médio 
foi dada a Nallanda Victoria dos Santos Martins, estudante do 
Colégio Estadual Doutor Antonio Garcia Filho (Umbaúba), parti-
cipante premiada e bolsista de PIBICJr. da Cienart”.

de conhecimento
Zélia Eliana
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Governo impulsiona iniciação científica na rede estadual com 
editais para feiras e olimpíadas, apoio financeiro de 8 milhões 
a programas de incentivo pedagógico.

Desde quando estabeleceu a educação pública como política de 
Estado, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), vem ampliando as 
possibilidades em torno da produção científica e tecnológica nas 
escolas estaduais. É nesta perspectiva que projetos têm saído 
do papel a fim de impulsionar ainda mais a rotina escolar dos 
estudantes sergipanos. Dentre as ações estão o apoio financeiro 
a projetos escolares, com recursos do Profin, programas de in-
centivo pedagógico, editais para realização de feiras e olimpía-
das de conhecimento, além da disponibilização de calendário de 
oportunidades e divulgação sistemática de eventos.

O protagonismo dos estudantes sergipanos na execução e, 
muitas vezes, na ideação dos projetos, sobretudo nas premia-
ções, é uma evidência que comprova a importância dos inves-
timentos em ações integradas. Para o superintendente execu-
tivo da Educação Estadual, professor José Ricardo de Santana, 
mesmo em tempos difíceis, as escolas não pararam de produzir 
conhecimento. “A Seduc faz ações específicas destinadas a mo-
tivar os projetos. Isso é uma política de rede, e temos essa pers-
pectiva de sempre apoiar as comunidades escolares”, disse ele, 
lembrando ainda os parceiros. “Nosso objetivo é intensificar as 
parcerias e proporcionar oportunidade para todos os estudantes 
e professores”, disse.

FEIRAS, OLIMPÍADAS E
PROGRAMAS DE INCENTIVO
A partir de cooperação celebrada entre a Seduc e Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia (Sedetec), por meio da Fapitec, e a Seduc, o governo lançou 
um conjunto de investimentos para apoiar ações de tecnologia e 
inovação na rede pública estadual de ensino, o qual está orçado 

em R$ 8.488.600,00 para serem aplicados dire-
tamente na execução dos projetos e pagamen-
to de bolsas. Com a ação, que tem vigência até 
2026, será possível financiar Feiras e Olimpíadas 
Científicas; projetos de desenvolvimento do en-
sino na escola; projetos de extensão em parceria 
com comunidades, empresas e associações; pro-
jetos de Núcleo de Excelência em Políticas Edu-
cacionais (Nuepe); projetos de desenvolvimento técnico; e pro-
grama de divulgação científica.

De acordo com o diretor presidente da Fapitec, Ronaldo Bo-
telho Guimarães, a parceria com a Seduc representa grandes 
avanços para a produção científica de Sergipe. “Estamos felizes 
em mais uma vez nos unirmos com a Secretaria de Estado da 
Educação a fim de possibilitar esse volume de recursos para a 
gente trabalhar em editais que, com certeza, irão alavancar a 
Educação sergipana”, frisou. Somente para o Programa de Apoio 
a Olimpíadas Científicas serão investidos R$ 300.000,00, re-
cursos destinados à implementação de até 10 propostas no va-
lor de R$ 30.000,00 cada. A ação visa a fomentar a realização 
de olimpíadas voltadas para a melhoria da educação básica, bem 
como identificar e estimular jovens talentos para carreiras cien-
tífico-tecnológicas.

 
Outro programa de apoio tem como objetivo financiar 

a realização de feiras de ciências no âmbito do Estado de 
Sergipe. Serão concedidos auxílios e bolsas no valor total de 
R$ 947.200,00. Deste total R$ 860 mil para a contratação de 
100 projetos de Feiras de Ciências Escolares, mais 300 bolsas 
de Iniciação Científica Júnior (IC Jr/Seduc) e R$ 87.200 para a 
contratação de um projeto de Feira Científica Estadual, mais 
uma bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI) e 

mais 20 bolsas IC Jr/Seduc.

As Feiras de Ciências Escolares terão como objetivo promover 
a formação em nível de Pré-Iniciação Científica, visando ao de-
senvolvimento acadêmico de estudantes da rede pública de en-
sino do Estado de Sergipe. Serão contratados até 100 projetos 
destinados às feiras. Cada projeto aprovado será contemplado 
da seguinte forma: um auxílio no valor de R$ 5 mil destinado 
à Feira Escolar, e três Bolsas de Iniciação Científica Júnior (IC 
Jr/Seduc), no valor de R$ 100 por mês, pelo período de até 12 
meses.

Já a Feira Científica Estadual visa a incentivar a produção de 
experimentos e estimular o desenvolvimento da criatividade e 
da capacidade inventiva, enriquecendo os estudantes no des-
pertar de vocações, além de incentivar o uso de pesquisas nas 
escolas públicas do Estado de Sergipe. Será contratado apenas 
um projeto, que será contemplado com um auxílio no valor de 
R$ 50 mil destinado à Feira Científica Estadual; uma Bolsa de 
Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI/Seduc) no valor de 
R$ 1.100 por mês, pelo período de até 12 meses; 20 Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior (IC Jr/Seduc) no valor de R$ 100 por 
mês, pelo período de até 12 meses. O coordenador do projeto 
deverá abrir conta no Banco do Estado de Sergipe (Banese), ex-
clusivamente para essa finalidade.

APOIO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Outra iniciativa que consolida a parceria da Seduc com a Fapi-
tec é o Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede 
Estadual de Educação, por meio do qual estão sendo ofertadas 

bolsas de iniciação científica Júnior a alunos das escolas estadu-
ais para desenvolverem pesquisas, ações regulamentadas pelos 
editais nºs 01/2020 e 03/2021, que se encontram em andamen-
to. O programa possibilita a participação de alunos do ensino 
médio e 9º ano do ensino fundamental em atividades de pesqui-
sa científica e tecnológica, orientadas por professor pesquisador 
qualificado. Cada projeto recebe o aporte de R$ 1.000,00, além 
de bolsa de incentivo de R$ 100,00 para o aluno.

Ao todo, foram selecionadas 98 propostas referentes aos dois 
editais, cujas linhas de pesquisas alinham-se à difusão científi-
ca com ênfase na metodologia Steam (Science, Technology, En-
gineering, Arts and Mathematics), podendo abranger, além da 
investigação científica, atividades que contemplem os seguintes 
eixos: processos criativos, mediação e intervenção sociocultu-
ral, empreendedorismo. Para financiar os projetos escolares, o 
Governo está investindo mais de R$ 200.000,00, recursos que 
são destinados para execução do desenvolvimento e despesas 
administrativas do projeto e pagamento de bolsas, com duração 
máxima de até 12 meses.

Em plena execução também está o edital nº 02/2020 – Progra-
ma de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educa-
ção para o Estado de Sergipe, que tem como objetivos fomentar 
projetos de pesquisa e contribuir para a análise, formulação e 
implementação de políticas públicas que venham a atender às 
demandas sociais e institucionais, de forma participativa, en-
tre instituições de ensino e pesquisa. As 46 propostas aprova-
das cumprem linhas temáticas de interesse prioritário definidas 
pela Seduc, distribuídas em quatro eixos: Emergencial, Ensino, 
Planejamento, Orçamento e Suporte.

Investimentos 
HISTÓRICOS
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Os projetos receberam valores 
que variam entre R$ 5.000,00 
e R$ 30.000,00 para fomentar 
as ações. Vale frisar que, das 46 
propostas, 10 foram aprovadas 
como prioridade um, e 36 como 

prioridade dois. Das instituições com propostas aprovadas no 
edital, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) se destaca com 
89% dos projetos, seguida do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, 
com quase 9% das propostas, e a Academia Sergipana de Letras, 
com 2%. Para a execução, as propostas estão tendo total assis-
tência operacional dos departamentos e serviços da Seduc. Para 
tanto, foi criada uma frente de trabalho a fim de que os pesqui-
sadores possam ter acesso às informações e aos dados para o 
andamento dos trabalhos.

PROFIN PROJETOS

A Seduc também tem reforçado o apoio a projetos escolares 
destinando recursos diretamente aos cofres das escolas, por 
meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros 
Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin Projetos). 
Contemplando 155 projetos, conforme critérios previamente es-
tabelecidos, a ação é coordenada pelo Departamento de Apoio 
ao Sistema Educacional/ Comissão Integrada de Apoio a Projetos 
Educacionais (Dase/Ciape/Seduc), que planejou o trabalho de ar-
ticulação, orientação e divulgação junto às diretorias regionais 
de educação (DREs) e às comissões regionais, responsáveis pela 
validação dos projetos cadastrados pelas escolas no Sistema In-
tegrado de Gestão Acadêmica (Siga).

De acordo com a professora Danielle Virginie, coordenadora do 
Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Dase), 

que responde pelo Comitê Técnico-Operacional, da CIAPE, cada 
escola, a depender do número de matrículas de alunos no Ensino 
Médio, recebeu entre mil e três mil reais. As unidades de ensi-
no tiveram que cadastrar os projetos no Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica (Siga), informando a natureza dos trabalhos 
(Iniciação Científica, Impacto Social, Empreendedorismo etc.). 
Após isso, as diretorias regionais de educação, por meio das suas 
equipes pedagógicas, avaliaram os cadastros e validaram os pro-
jetos.

A parceria entre a Seduc e a Fapitec possibilitou uma maior 
visibilidade na produção cientifica das escolas por meio de edi-
tais voltados para o fomento à pesquisa da rede, bem como uma 
maior interação entre as instituições de ensino superior e as se-
cretarias escolares por meio de financiamento de pesquisa de-
senvolvida e executada dentro das escolas da rede. “Fortalecem 
a produção científica na escola, difundem ciências e tecnologia e 
estimulam que os alunos da rede comecem suas trilhas acadêmi-
cas ainda na educação básica”, destaca Danielle Virginie.

Segundo Virginie, hoje a Seduc financia aproximadamente 350 
projetos, 144 dos quais são financiados com recursos do Profin 
Projetos e os demais, por meio da parceria com a Fapitec. “São 
os alunos bolsistas participando efetivamente dessas pesquisas 
juntamente com os professores”, disse. Ela destaca ainda que 
existem mais dois editais em andamento: um de feiras de ciên-
cias escolares, com apoio de R$ 5 mil para cada feira, totalizando 
100 feiras contempladas; e outro de olimpíadas e competições 
científicas, com suporte de R$ 30 mil para até 10 propostas.

CALENDÁRIO DE OPORTUNIDADES

A divulgação com as escolas é outra frente de trabalho priori-
zada pela Seduc, no que se refere à participação dos estudantes 
em olimpíadas, feiras e concursos escolares. Para tanto, foi cria-
do o calendário de oportunidades para os alunos continuarem 
buscando o conhecimento, dentro e fora da sala de aula. O ma-
terial, que pode ser solicitado pela equipe gestora da escola ao 
Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Dase), 
é composto de informações sobre os principais eventos e pe-
ríodos de inscrição. O material é enviado virtualmente para os 
gestores escolares quinzenalmente.

De acordo com Jorge Monteiro, técnico da Seduc, essas com-
petições são de grande importância para as comunidades. “As 
olimpíadas científicas brasileiras, muito mais do que medalhas, 
prêmios e diplomas de participação, proporcionam a estudantes 
e professores novas descobertas, novos lugares, ideias, técnicas 
e conhecimentos. De forma geral, as olimpíadas têm estimulado 
os jovens a descobrirem mais sobre as ciências e as tecnologias. 
Além disso, algumas competições procuram estabelecer um in-
tercâmbio entre escolas e instituições de ensino superior, o que 
também pode ser um estímulo para a escolha profissional do es-
tudante”, concluiu.

Danielle Virginie, coordenadora do Serviço 
de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil
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2021

OLIMPÍADA ESCOLA/REGIONAL MEDALHISTAS

Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e 
Astronáutica
(OBA)

C.E. Leandro Maciel/DEA JOSÉ CARLOS ALVES DANTAS NETO - Ouro

C.E. PREFEITO JOALDO LIMA DE CARVALHO/
DR01 Shakira Alves de Melo  - Ouro

C.E. Prof. Abelardo Romero Dantas/DR02 Stephanie Lorrane de S. Farias – Ouro

E.E. Senador Leite Neto/DR02

Maria Aparecida de J. Pereira – Prata
Vitória Santos de Souza – Bronze
Kaio Nascimento Hora - Bronze
Ana Sophia Santos de Jesus - Bronze

E.E. Prof. Nestor Carvalho Lima/DR03 Emilly Vitória L. Rezende – Ouro
Giovanna Ribeiro N. da Paixão – Ouro

C.E. Abdias Bezerra/DR03 Marcelo Neto - Ouro

C.E. José Inácio de Farias/DR09

Esther de Oliveira Gomes – Ouro
Eduardo de Souza Matos – Prata
Luidy Eduardo S. Souza – Prata
Willy Pietro Batista Silva - Bronze

Olimpíada Nacional 
de História do
Brasil (ONHB)

C.E. CÍCERO BEZERRA/DR09 Taciane Gonçalves da Silva, Elky Riany Barbosa Lima e 
Jeison Barros dos Santos - Prata

Olimpíada Nacional 
de Ciências (ONC) C.E. Prof. Nestor Carvalho Lima/DR03 RIKELMER DOS SANTOS MARCIANO - Ouro

51 MEDALHAS
levam a escola pública ao pódio
Confira o quadro a seguir:

2020

OLIMPÍADA ESCOLA/REGIONAL MEDALHISTAS

Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e 
Astronáutica 
(OBA)

C.E. Prof. João Costa/DEA Diogo Dionísio N. Silva - Ouro

C.E. Dom Luciano José Cabral Duarte/
DEA Mateus Henrique Gomes F. Dos Santos - Bronze

C.E. Leandro Maciel/DEA Carlos Eduardo B. Santos - Bronze

C.E. Prof. Abelardo Romero Dantas/DR02 Jeniffer De Souza Farias - Prata

E.E. Senador Leite Neto/DR03 Caio Itallo Silveira Santos - Ouro
Ially Stephany M. Santos - Prata

C.E. Djenal Tavares de Queiroz/DR03 Gabriel M. de Oliveira - Ouro
Gisele Araujo Santos - Bronze

E.E. Prof. Nestor Carvalho Lima/DR03
Giovanna Ribeiro N. da Paixão - Ouro
Rikelmer dos S. Marciano – Prata
Emilly Vitória Leite Rezende - Bronze

Olimpíada Nacional 
de Ciências (ONC)

C.E. Leandro Maciel/DEA JOSÉ CARLOS ALVES DANTAS NETO - Ouro

C.E. Profa. Maria Ivanda de Carvalho 
Nascimento/DEA

SAMIRY MACHADO ANDRADE - Prata
LUCAS DE LIMA NASCIMENTO - Bronze
GABRIELA MARQUES BARBOZA - Bronze

C.E. Prof. João Costa/DEA DIOGO DIONISIO NASCIMENTO SILVA - Prata

C.E. Dr. Antônio Garcia Filho
/DR01

NALLANDA VICTÓRIA DOS STOS MARTINS - Bronze
ADRIEL RIBEIRO DE SANTANA - Bronze

C.E. Dr. Milton Dortas/DR02 ÍTALO BRUNO CARVALHO SANTOS - Ouro

C.E. Prof. Abelardo Romero Dantas/DR02 JENIFFER DE SOUZA FARIAS - Bronze

C.E. Abelardo Barreto do Rosário/DR02
RAYNER KELVIN CARVALHO SANTOS - Prata
SHAUAN DE FARIAS DURVAL - Prata
FABIANA BARRETO DE OLIVEIRA - Bronze

C.E. Eduardo Silveira/DR03 VITOR HUGO TELES LOURENÇO - Bronze

C.E. de Educação Profissional Berila A. de 
Almeida/DR05

ISABELLY SANTOS NASCIMENTO - Bronze
IRANEIDE CUNHA DA SILVA - Bronze

C.E. Prof. Hamilton Alves Rocha/DR08 RICLÉCIO NASCIMENTO C. DOS SANTOS - Prata
TEÓPHILO AUGUSTO SANTOS GÓIS - Prata

2020

OLIMPÍADA ESCOLA/REGIONAL MEDALHISTAS

Olimpíada Nacional 
de Ciências (ONC)

C.E. de Educação Profissional Profa. 
Neuzice Barreto/DR08 EMILLY MENEZES ARAUJO - Prata

E.E. José Inácio de Farias/DR09 ANA IZABELA MARTINS DE A. SOBRINHO - Ouro

Olimpíada Nacional 
de História do
Brasil (ONHB)

E.E. Dom Mário Rino Sivieri/DR02 Yandra Dandara, Daniel Vitor dos Anjos Silva e Jessielle da 
Silva Carvalho - Bronze

Olimpíada Virtual de 
Química (OVQUIM)

C.E. Atheneu Sergipense/DEA Renata Janaína Aragão Santos - Bronze

Colégio Estadual Prof. João Costa/DR03 Diogo Dionísio Nascimento Silva - Bronze

C.E. Prof. Nestor C. Lima/DR03 Rikelme dos Santos Marciano - Bronze
João Paulo Mendonça Andrade - Bronze
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OLIMPÍADA ETAPA INFORMAÇÕES GERAIS

1. Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e 
Astronáutica (OBA); 
Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG)

Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

O objetivo da OBA é levar a maior quantidade de 
informações sobre as ciências espaciais para a sala 
de aula, despertando o interesse para formação de 
futuros cientistas. Mais informações: www.oba.org.br

2. Olimpíada Brasileira de 
Biologia (OBB) Ensino Médio

A Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) é uma 
competição que busca estimular o interesse dos 
estudantes pela Biologia, propondo problemas 
capazes de explorar a criatividade de seus 
participantes durante a resolução.
Mais informações: https://olimpiadasdebiologia.
butantan.gov.br/

3. Olimpíada Brasileira 
de Ciências (OBC) e 
Olimpíada Nacional de 
Ciências (ONC)

Ensino 
Fundamental,
Ensino Médio e
Educação 
e Jovens e 
Adultos

Despertar e estimular o interesse pelo estudo das 
ciências naturais; identificar estudantes talentosos 
e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e 
tecnológicas, nas universidades ou nos setores 
produtivos; proporcionar desafios aos estudantes 
visando ao aprimoramento de suas formações;
Mais informações: https://onciencias.org/

4. Olimpíada Nacional de 
História do Brasil (ONHB)

8º e 9º anos 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

Busca, a partir de atividades de leitura, escrita, 
debate e reflexão, potencializar a aprendizagem em 
ambientes digitais, mas, principalmente, as interações 
entre alunos e professores, estimulando-os a descobrir 
novas formas de aprendizagem de história e a atuar 
na construção de seu conhecimento.
Mais informações: https://www.olimpiadadehistoria.
com.br/

5. Olimpíada Brasileira 
de Química (OBQ), 
Olimpíada Brasileira de 
Química Júnior (OBQjr)

8º e 9º anos 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

São objetivos da Olimpíada Brasileira de Química: 
descobrir jovens com talento e aptidões para o estudo 
da Química, estimulando a curiosidade científica e 
incentivando-os a se tornar futuros profissionais em 
Química; incentivar na população jovem o interesse 
para o estudo desta ciência, e permitir aos estudantes 
aplicar seus conhecimentos e suas habilidades em um 
espírito olímpico;
Mais informações: http://www.obquimica.org/

6. Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR)

Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A OBR visa atuar como instrumento para a melhoria 
do ensino fundamental e médio, bem como identificar 
jovens talentosos que possam ser estimulados para 
carreiras técnico-científicas.
Mais informações: www.obr.org.br

Olimpíadas Científicas
e Pedagógicas

Olimpíadas Científicas
e Pedagógicas 7. Olimpíadas de Língua 

Portuguesa  (OLP)

5º ao 9º ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A Olimpíada de Língua Portuguesa contribui para 
a melhoria do ensino e  aprendizagem da leitura 
e escrita nas escolas públicas de todo o país, por 
meio de ações de mobilização para a formação de 
professores(as) de língua portuguesa.
Mais informações: www.escrevendoofuturo.org.br

8. Olimpíada Brasileira de 
Saúde e Meio Ambiente 
(OBSMA)

6º ao 9º ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

É objetivo da  OBSMA fortalecer nos estudantes o 
desejo de aprender, conhecer, pesquisar e investigar 
e estimular a realização de trabalhos que contribuam 
para a melhoria das condições ambientais e de saúde 
no país. Mais informações: www.olimpiada.fiocruz.br

9. Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP)

6º ao 9º ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

São objetivos da OBMEP identificar jovens talentos 
e incentivar seu ingresso em universidades, nas 
áreas científicas e tecnológicas; incentivar o 
aperfeiçoamento dos professores das escolas 
públicas, contribuindo para a sua valorização 
profissional; Mais informações: www.obmep.org.br

10. Olimpíada Brasileira 
de Química Virtual 
(OBQV)

9º ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A OBQV tem o objetivo de demonstrar a harmonia 
da Química aos estudantes brasileiros, aliando a 
competitividade à obtenção de conhecimento. 
Mais informações: https://projetoovc.wixsite.com/
obqv

11. Olimpíada Brasileira de 
Física (OBF)

8º e 9º anos 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) tem os seguintes 
objetivos: despertar e estimular o interesse pela física; 
proporcionar desafios aos estudantes; aproximar 
instituições de ensino superior a escolas de ensino 
fundamental e médio. Mais informações:  http://www.
sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2018/index.php

12. Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP)

9º ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A OBFEP busca o sucesso e a permanência do 
estudante na escola e o desenvolvimento de práticas 
educativas que envolvam o maior número possível de 
estudantes. Mais informações: www.obfep.org.br

13.  Olimpíada de 
Educação Financeira

Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

A Olimpíada de Educação Financeira tem como 
objetivo a missão de democratizar a educação de 
qualidade no mundo, utilizando inteligência artificial; 
disseminando conteúdos gratuitos voltados a pessoas 
com pouca instrução formal e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social.

14. Olimpíada Brasileira 
de Geografia (OBG) e 
Olimpíada Brasileira de 
Ciências da Terra (OBCT)

9° ano 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

O objetivo da comissão científica da OBG e OBCT é 
criar um espaço de colaboração e aproveitar o evento 
para o crescimento e a difusão de boas práticas de 
ensino. Mais informações: https://obgeografia.org/

15.  Olimpíada de Inglês

Para 
estudantes 
do Ensino 
Fundamental 2 
e Ensino Médio

Idealizada pela ChatClass, em parceria com o 
Regional English Language Office da Embaixada 
Americana (RELO), a Olimpíada de Inglês objetiva 
incentivar o ensino de Inglês no país. Mais 
informações: https://www.olimpiadadeingles.com/

Informações: (79) 3194-3336(Seades/Dase)
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O podcast oficial da Secretaria de 
Estado da Educação, do Esporte 
e da Cultura, idealizado pela 
Assessoria de Comunicação, o 
Educa+ traz as novidades da 
educação pública de Sergipe. 
Aperte o play e acesse as 
principais plataformas de áudio 
o programa mais acessado da 
comunidade estudantil!

PORTAL ESTUDE EM CASA, 
Anchor, Spotify, Google 

Podcasts e Apple Podcasts

Disponível em: 

A educação como você 
gosta de ouvir agora em 

novo formato.

apresentação: Valéria Ávila




