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ara fortalecer a política de apoio ao professor de ensino médio, o ministro da Educação, Cristovam
Buarque, lançou no dia 5 deste mês, o Programa Brasileiro de Apoio ao Educador do Ensino Médio

(Probeem) e o Prêmio Grupo Ciência. Essas ações buscam valorizar o magistério por meio da
implementação e incentivo de processos de formação continuada de professores. Cristovam Buarque
considera que elas representam um grande salto para enfrentar o maior desafio da educação brasileira
nos dias atuais, atender à demanda de alunos dos próximos anos com um ensino de qualidade.

O Probeem quer proporcionar uma sólida formação do educador, compreendido como sujeito capaz
de propor e efetivar as transformações político-pedagógicas que se impõem à escola, e também construir
redes de educadores para intercâmbio de experiências e produção coletiva de conhecimentos.

Segundo o professor Antonio Ibañez Ruiz, secretário de Educação Média e Tecnológica, o programa
está subdividido em Programa Nacional de incentivo à Formação Continuada de Educadores de Ensino
Médio (Pro-ifem), Programa de Referência para Formação Continuada de Educadores de Ensino Médio
(Pro-foco) e Comunidade de Educadores do Ensino Médio (Ceem). Enquanto o primeiro projeto vai apoiar
secretarias estaduais de educação na seleção, fomento e avaliação de projetos multidisciplinares de
formação continuada, o segundo vai trabalhar processos de formação continuada. Já a Comunidade de
Educadores do Ensino Médio funcionará como uma rede de educadores para a geração, troca e
propagação de conhecimentos.

Ciência – O Prêmio Grupo Ciência vai premiar 27 equipes de professores, um por estado e três
equipes de professores, em todo o Brasil, que desenvolvam projetos na área de ciências da natureza,
matemática e suas tecnologias.

CEFET/AM qualifica detentos

Os professores do Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas (Cefet-AM) vão ensinar
uma profissão para os presos da Penitenciária Desembargador Vidal Pessoa. Os detentos poderão
escolher entre cursos de refrigeração doméstica, eletricidade e pintura residencial, hidráulica, manutenção
de eletrodomésticos e pedreiro de acabamento e revestimento.A idéia do Programa de Qualificação
Profissional para Cidadania e Inclusão de Detentos e Egressos do Sistema Penal, resultado de um acordo
firmado entre a Secretaria do Estado do Trabalho e Cidadania (Setraci) e o Cefet-AM, é fazer com que o
preso desenvolva atividades produtivas, promovendo sua reabilitação e facilitando sua reinserção no
mercado de trabalho após o cumprimento da pena. Proporcionar alternativas de geração de renda e
melhoria das condições de vida dos presidiários e de suas famílias durante o cumprimento da pena
podem contribuir para o resgate da auto-estima e o desenvolvimento da cidadania e de valores essenciais
ao convívio em sociedade, diz o professor Raimundo Vicente Jimenez, diretor do Cefet AM.

Semtec criará escola ambiental

A Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina pode se transformar na Escola Técnica Federal de
Meio Ambiente de Nova Andradina nos próximos meses. Esta é a idéia do secretário de Educação Média
e Tecnológica do Ministério da Educação, Antonio Ibañez Ruiz, e do presidente do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Não Renováveis (Ibama), Marcos Luiz Barroso Barros. Nas próximas
semanas, eles vão publicar uma portaria instituindo uma comissão que tem como objetivo apresentar, em
90 dias, um projeto para a transformação da escola.

Professor em cena
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