BALANÇO 2015
Educação: novos programas e mais oportunidades para os estudantes
capixabas
O ano de 2015 apresentou questões que exigiram austeridade para equilibrar
as contas públicas, mas também foi um ano em que o Governo do Estado deu
passos importantes, como a implantação do Programa Escola Viva, tendo em
vista o papel central da educação na produção de vida próspera para todos.
O Programa Escola Viva é um novo modelo de Ensino Médio em turno único,
que traz inovações pedagógicas e de gestão, orientando o jovem a ser
protagonista e a construir seu projeto de vida.
Começamos pelo Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral São
Pedro, localizado em Vitória, que foi a primeira unidade implantada, iniciando
as atividades com 400 alunos, em julho deste ano. Para 2016, mais 400 vagas
serão disponibilizadas dobrando a capacidade da escola e atendendo ainda
mais jovens. E a oferta de vagas no Programa não para por aí, outras três
unidades do programa também foram anunciadas para o próximo ano, nos
municípios da Serra, com 720 vagas, Ecoporanga, com 640 vagas, e Muniz
Freire, onde foram ofertadas 570 vagas, todas já preenchidas, totalizando
2.730 vagas oportunizadas para os jovens capixabas. Até 2018, serão
implantados 30 modelos de Escola Viva.
A Escola Viva nasceu para ser uma escola de educação integral, com
experiências educacionais amplas e profundas. Formar jovens capazes de
realizar sonhos, competentes no que fazem e solidários com o mundo em que
vivem. É com esses objetivos que o programa Escola Viva foi implantado e
está sendo ampliado na rede pública estadual.
Além disso, a Sedu realizou muitas outras ações para estimular os estudantes
a se capacitarem. O programa Jovem de Futuro, que contribui para a qualidade
do Ensino Médio, por meio do aprimoramento da gestão escolar, também já
teve início em 151 escolas de todo o Estado, beneficiando mais de 72 mil
estudantes do Ensino Médio. Foram diversas oportunidades como vagas em
cursos técnicos, de línguas estrangeiras, de intercâmbio, entre outras.
Dentre tantas realizações na educação, ações de conscientização sobre o uso
racional da água em unidades escolares também começaram a ser
desenvolvidas neste ano. Foi implantado o Programa “Poupe na Rede”, que
tem como objetivo conscientizar alunos, professores e a comunidade escolar
sobre a importância de se evitar o desperdício da água. Uma ordem serviço
também foi assinada para que sejam realizadas intervenções físicas para
adequações hidrossanitárias em 38 escolas pertencentes ao programa. O
investimento será no valor total de R$ 525.109,03. A proposta é ampliar o
“Poupe na Rede” para todas as escolas estaduais e construir uma cultura do
uso consciente da água, com ações nas redes físicas e também pedagógicas,
incentivando as boas práticas.

Em 2015, o magistério estadual também foi beneficiado com concurso de
remoção e a concessão de benefícios como ascensão funcional, promoção e
Bônus Desempenho. Um novo concurso público para professores também está
aberto para o preenchimento de 1.178 vagas para os 76 municípios capixabas.
A previsão é que seja realizado um concurso a cada ano, nessa gestão, para
professores.

As principais ações:
1. Implantação do Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno
Único, a Escola Viva.
2. Implantação do programa Jovem de Futuro
3. Implantação da Avaliação Diagnóstica Trimestral do Ensino Médio (Paebes
Tri)
4. Implantação do Programa de Aprofundamento de Estudos em Línguas
Estrangeiras da Sedu com abertura de 1.600 vagas para 31 municípios.
5. Oferta de 100 vagas no Programa de Intercâmbio Sedu
6. Implantação do programa Poupe na Rede - para conscientização sobre o
uso racional da água.
7. Implantação de novo programa de manutenção predial e melhoria do espaço
físico das escolas e a garantia de continuidade de 100% das obras paralisadas
em 2014.
8. Novas medidas para a contratação do transporte escolar
9. Valorização do magistério
10. Abertura de vagas para cursos técnicos
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