
 

Na olimpíada, alunos e professores participarão de etapas escolares, municipais, estaduais e regionais e da nacional. Serão selecionados 

500 textos semifinalistas na etapa estadual, 152 na regional e 20 na nacional.  

 

Tanto o estudante quanto o professor serão premiados. Os 500 escolhidos na fase estadual receberão medalhas e livros; os 152 finalistas, 

medalhas e aparelhos de som. Os 20 vencedores da etapa nacional ganharão medalhas, microcomputadores e impressoras.  

 

Para que os professores se inscrevam, as secretarias estaduais e municipais precisam aderir ao concurso. As adesões e inscrições 

devem ser feitas até o dia 7 de junho, na página eletrônica do Cenpec.  

 

Assessoria de Comunicação Social 

 

 

Acesse a página da Olimpíada.  
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Estados do Nordeste dominam quadro de medalhas dos Jogos   
Ministério da Educação do Brasil - Sáb, 29/05/2010 - 14:23  

Os institutos federais de educação, ciência e tecnologia do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte lideram o quadro de medalhas 

dos Jogos Brasileiros das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (JIF 2010). O bom desempenho é atribuído a 

aspectos como compromisso dos professores, motivação dos alunos-atletas, apoio institucional, tradição e participação em diferentes 

competições esportivas. 

 

Os maranhenses, até a noite de quinta-feira, 28, tinham conquistado 14 medalhas de ouro, 10 de prata e cinco de bronze; os cearenses, 

nove de ouro, duas de prata e quatro de bronze; os potiguares, seis de ouro, sete de prata e seis de bronze. A localização no Nordeste, 

onde há competições regularmente, favorece os três institutos. A região sedia, anualmente, o Encontro Desportivo dos Institutos Federais 

do Nordeste (Edifene), criado há 21 anos para reunir as então escolas técnicas federais. 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica interiorizou o ensino técnico e, consequentemente, 

favoreceu a descoberta de talentos esportivos nos estados da região. O caso do Maranhão, líder no ranking de medalhas, é um exemplo. 

Quando era Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), a instituição contava apenas com a sede, em São Luís, e uma unidade 

descentralizada em Imperatriz. Com a criação do instituto federal do Maranhão, ganhou 18 unidades. Logo, foram criadas competições 

entre os campi. 

 

O reitor José Costa credita parte do sucesso à integração dos professores de educação física, em um trabalho iniciado em 2005. “Dali em 

diante, com muito trabalho e treinamento, passamos a colher os resultados”, afirma. 

 

O comprometimento é um ingrediente do sucesso, segundo Giselda Maia, técnica de voleibol da delegação potiguar. Ela destaca ainda o 

apoio que os atletas recebem do instituto federal do Rio Grande do Norte. A opinião é compartilhada pela cearense Maira Grassi, também 

técnica de vôlei. 

 

A motivação dos estudantes é outro fator fundamental. Para eles, a superação dos limites físicos é recompensada. “Eles ganham como 

prêmio uma viagem que proporciona o conhecimento de outras culturas”, destaca Cleber Lopes, chefe da delegação do Ceará. “Não é 

apenas um jogo, mas um encontro que favorece a integração entre os estudantes da rede.” 

 

Os JIF reúnem em Brasília, este ano, cerca de dois mil estudantes de todo o país. A competição, que será encerrada neste sábado, 29, é 

uma realização do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Esporte e com a Confederação Brasileira do Desporto 

Universitário (CBDU) e apoio do Governo do Distrito Federal. 
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Formação aumenta chances de empregabilidade, diz pe squisa   
Ministério da Educação do Brasil - Sáb, 29/05/2010 - 14:23  

Ter formação profissional aumenta em 48% as chances de um indivíduo em idade ativa ingressar no mercado de trabalho. A conclusão é 

da pesquisa A Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho, divulgada nesta quarta-feira, 26, pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). O trabalho também constatou que os salários daqueles que têm um curso profissionalizante são até 12,94% mais altos e é de 38% 

a probabilidade de se conseguir um trabalho com carteira assinada, em confronto com candidatos com escolaridade inferior. 

 

A pesquisa, professor Marcelo Neri, da FGV, demonstra ainda que a taxa de ocupação do mercado de trabalho para aqueles que têm 

qualificação profissional vem crescendo, com alguma flutuação, desde 2002. Isso reflete no número de estudantes matriculados em 

escolas de educação profissional, que não para de crescer. Nas escolas federais, por exemplo, o número de matrículas de cursos técnicos 

de nível médio saltou de 79 mil em 2003 para 160 mil no ano passado. Com as novas escolas entrando em funcionamento, esse número 

vai superar os 250 mil estudantes nos próximos semestres. 

 

“Não há dúvidas de que a educação profissional tem sido cada vez mais atrativa para o jovem, por habilitar mais rapidamente para o 
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mercado de trabalho”, destacou Marcelo Feres, coordenador de regulação da educação profissional, que representou o MEC no 

lançamento da pesquisa em São Paulo.  

 

De acordo com o estudo, 29 milhões de pessoas frequentam hoje cursos de educação profissional, o que representa 19,72% da 

população com mais de 10 anos de idade do Brasil. O estudo foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). 

 

Empregabilidade  – A pesquisa da FGV reforça um estudo anterior, feito pelo MEC, com estudantes egressos da rede federal de 

educação profissional. O levantamento, divulgado em 2008, demonstrou a empregabilidade de 72% dos técnicos de nível médio formados 

de 2003 a 2007 pelas escolas federais.  

 

Assessoria de imprensa da Setec 

 

 

Acesse a íntegra da pesquisa da FGV  
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Lei que exige criação de bibliotecas atinge maior p arte das escolas   
Ministério da Educação do Brasil - Sáb, 29/05/2010 - 14:23  

Estados e municípios, que são responsáveis pelas escolas públicas da educação básica, as 17 universidades federais que têm colégios 

de aplicação e as entidades mantenedoras das escolas privadas têm prazo de dez anos para implantar bibliotecas em suas escolas. É 

isso que diz a Lei nº 12.244/2010, que entrou em vigor esta semana. 

 

Dados do Censo Escolar 2009 revelam que a maioria das escolas públicas da educação básica, e parte dos estabelecimentos privados, 

não têm bibliotecas. Das 152.251 escolas de ensino fundamental, 52.355 tem bibliotecas (e 99,8 mil não têm); no ensino médio, das 

25.923 escolas, 18.751 tem biblioteca (7,1 mil não têm). 

 

Na avaliação de Marcelo Soares, diretor de políticas de formação, materiais didáticos e tecnologias da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) do MEC, mesmo que o universo dos sistemas de ensino que precisa atender a lei seja grande, ela é perfeitamente exequível.  

 

Soares destaca dois fatores da Lei nº 12.244/2010 que favorecem a tomada de providências de prefeitos e governadores. O primeiro é 

que a lei contempla a diversidade da realidade escolar brasileira ao definir a exigência mínima de um livro por estudante para que a escola 

inicie sua biblioteca. O segundo é o prazo de dez anos para a efetivação, que é o ano de 2020, próximo do bicentenário da independência. 

 

Sobre a realidade das escolas públicas urbanas e rurais, Marcelo Soares cita dois exemplos que mostram as diferenças e o tipo de 

tratamento que devem receber. Uma escola rural, multisseriada, com duas turmas de 18 a 30 alunos, por exemplo, tem geralmente uma 

sala de aula e outra sala para uso da direção, dos professores e do serviço de secretaria.  

 

Hoje, esse tipo de escola não tem sala exclusiva para biblioteca, mas recebeu coleções de livros do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), enviadas pelo Ministério da Educação. Isso significa, segundo Soares, que os educadores, os estudantes e a comunidade 

local têm acesso aos livros para leitura e pesquisa. As coleções que estão lá, diz, são o começo de uma biblioteca que deve ser ampliada 

pela rede a que a escola pertence. 

 

Já escolas com 20 a 25 turmas, cerca de 1 mil alunos, requerem uma estrutura mais complexa com sala, estantes, mesas e cadeiras, um 

bibliotecário para atender alunos e professores, e um acervo maior e diversificado. Essas escolas também receberam acervos literários do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola. O PNBE é uma ação do MEC que apóia os sistemas públicos de ensino, mas a responsabilidade 

de construir, aparelhar e manter as bibliotecas escolares é de estados e municípios. 

 

Livros  - Dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia do MEC responsável pelos programas do livro 

didático e da biblioteca da escola, mostram que as escolas públicas da educação básica receberam 43 milhões de livros de literatura 

infantil e infanto-juvenil, no período de 2005 a 2010. Mais 1,2 milhão de obras literárias para a educação infantil, ensinos fundamental e 

médio especial estão em processo de aquisição. Os livros serão enviados a 63.459 escolas. 

 

Além de livros didáticos e de literatura, o Ministério da Educação envia para as escolas públicas uma série de itens – entre eles, 

laboratórios de informática, aparelhos de TV, vídeo, DVD e programas para uso de alunos e educadores. As obras literárias e os materiais 

servem de estímulo ao desenvolvimento de crianças e jovens nos campos da leitura, da escrita, da arte e da construção do conhecimento, 

segundo Soares.  

 

Ionice Lorenzoni 

 

 

Confira o número total de escolas com e sem biblioteca no Brasil.  
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Conselheiros de sete países discutem futuro da educ ação  
Ministério da Educação do Brasil - Sáb, 29/05/2010 - 14:23  

Representantes de conselhos nacionais de educação de sete países estão reunidos nesta quinta-feira, 27, em Brasília, para debater o 
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