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Em 10 anos de existência o CEEETA/EREM de Bezerros 
consolidou-se como uma das principais escolas públicas de 
Pernambuco gerando diferentes impactos quantitativos e 
qualitativos não apenas para a educação bezerrense, mas também 
para a revolução da educação pública brasileira que agora se assiste. 

A partir de análises documentais, entrevistas e percepções 
próprias, na categoria de pesquisador participante, a continuação se 
apresenta os principais marcos do CEEETA/EREM de Bezerros como 
uma instituição de ensino referência para Pernambuco e para o país. 

 
1. “Gente boa atrai gente Boa” 

Jorge Paulo Lemann 
 

É consenso entre muitos estudiosos sobre educação e 
administração pública que se faz imprescindível uma boa gestão das 
instituições para empreender projetos exitosos.  

No município de Bezerros a implementação do modelo de 
Educação Integral teve como mobilizador o Instituto Alcides 
D’Andrade Lima (IAAL) na pessoa da professora Maria do Socorro 
Silva1 após a conclusão das obras da Escola Técnica do Agreste (ETA) 
em 2002 e com a divulgação da existência do CEEGP em 2004. 

A professora procurou a equipe do PROCENTRO para implantar 
em Bezerros uma Escola Integral comprometendo-se, em primeira 
pessoa, em fazer este projeto tornar-se exitoso.  

A liderança da professora, caracterizada por sua competência 
técnica, seu compromisso com a educação e sua lisura frente aos 
serviços públicos, transferiu para este novo projeto educacional 

                                                 
1 A professora Maria do Socorro Silva, professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e 
Diretora da ETA, tornou-se uma liderança no âmbito educacional desde os anos 70 quando 
passou a assumir a gestão das principais Instituições de Ensino de Bezerros, tanto públicas, 
quanto privadas bem como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Bezerros. 
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credibilidade e gerou a confiança, em diversos atores, de que o 
CEEETA seria uma história de sucesso. Seu perfil reconhecido a nível 
estadual corrobora com Lück (2009) o qual afirma que cabe ao gestor 
escolar liderar a atuação integrada e cooperativa de todos os 
participantes da escola, na promoção de um ambiente educativo e de 
aprendizagem, orientado por elevadas expectativas, estabelecidas 
coletivamente e amplamente compartilhadas. 

Segundo o atual vice-governador de Pernambuco, Raul Henry, 
para os faziam o PROCENTRO a gestora Socorro: 

 
(...) seria o protótipo da gestora, a gestora ideal, porque ela 
consegue atrair a comunidade, sociedade responsável. Não é 
comunidade para fazer aquela reunião de pais e mestres não. 
É comunidade responsável: sindicato, trabalhador rural, 
político (HENRY JUNIOR, 2011). 

 
Seus ensinamentos, através do exemplo, tornaram-se ainda 

mais conhecidos no cenário educacional pernambucano na medida 
em que seu trabalho “responsável e cobrado pelo desenvolvimento e 
acompanhamento acadêmico e pessoal dos alunos e professores” 
(DIAS e GUEDES, 2010). 

Para o professor João Batista de Araújo e Oliveira, em artigo 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, todos bons gestores:  

 
(...) tornam invisíveis os pequenos problemas do quotidiano 
e, dessa forma liberam o tempo, seu e dos colaboradores, 
para criar um clima acadêmico na escola, com foco no ensino. 
(...) O bom diretor é bom de gestão e excelente na liderança.  
É aquele cuja escola tem cara de escola (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2015). 
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As palavras proferidas pelo professor João Batista, ao 
evidenciar que a liderança do gestor escolar possibilita a construção 
de espaços verdadeiramente educativos, confirmam as proposições 
do idealizador do modelo, o senhor Marcos Magalhães, ao considerar 
que as primeiras Escolas Integrais de Pernambucano foram 
denominadas de Centros de Ensino Experimentais devido “a 
percepção geométrica de que o centro é a parte do plano que irradia 
o conhecimento e boas práticas ao mesmo tempo que aglutina os 
melhores colaboradores” (EREM DE BEZERROS, 2012). 

Desde 2005, ano de implantação, bons profissionais passaram 
a fazer parte da Instituição atraídos pelas condições de trabalho e 
pelo reconhecimento profissional que a Escola oferecia muitos dos 
quais, também são percebidos como referência em educação como é 
o caso da professora Maria do Carmo Alves, reconhecida pela Câmara 
Municipal de Bezerros por seus serviços prestados à educação 
municipal através do Projeto de Lei Municipal nº 11/2011, os 
professores Djair Batista e Ana Maria Alves, ex-gestores escolares, o 
Ex-secretário Municipal de Educação de São Joaquim do Monte - o 
professor Erivelton Fonseca e tantos outros profissionais da Região 
Agreste e Região Metropolitana de Recife (RMR). 

Parafraseando o empresário Jorge Paulo Lemann ao afirmar 
que “gente boa atrai gente boa”, estabeleceu-se no CEEETA/EREM de 
Bezerros uma equipe de profissionais de referência no âmbito da 
gestão escolar e docência, que verdadeiramente acreditam na Escola 
estabelecendo assim, uma cultura organizacional colaborativa para a 
consolidação de um projeto escolar capaz de influenciar 
positivamente a sociedade local. 
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2. A cara de quem faz 
 

Os responsáveis por iniciar, desenvolver, inovar e dar 
continuidade as atividades dessa Instituição são profissionais da Rede 
Estadual de Ensino da SEE, bem como, profissionais pertencentes ao 
quadro profissional do IAAL. 

Esta parceria, fruto de uma das primeiras iniciativas de PPP´s2 
no setor educacional pernambucano, corrobora com os preceitos de 
Salomão e Ashley (2008) ao afirmarem que as organizações elaboram 
sua própria cultura organizacional contribuindo para o perfil de 
desempenho dos indivíduos e das equipes de trabalho. Nesses 10 
anos de história, a equipe do CEEETA/EREM de Bezerros foi/é 
composta por profissionais de alto nível com características distintas, 
experiências diversas e funções específicas os quais demonstram em 
suas práticas diárias um grande comprometimento com o projeto de 
Educação Integral bem como, de Educação Profissional apresentando 
competências cognitivas e sócio-emocionais para as relações 
humanas - imprescindíveis para o ofício. “O grande diferencial dessa 
equipe de profissionais está no como fazer, e por que fazer” (EREM 
de Bezerros, 2012). 

Oriundos de diversos municípios do agreste de Pernambuco, 
bem como da Região Metropolitana de Recife, esses profissionais 
emprestavam muitas de suas características para a execução das 
estratégias presentes no Plano de Ação tornando o projeto escolar 
único e autêntico como é o caso do João Vicente da Silva Neto que se 
deslocava diariamente de Paulista, município da Região 
Metropolitana de Recife com distância de 122km de Bezerros: 

 

                                                 
2 Parceria Público-Privada. 
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Primeiramente, não conhecia o modelo de Escolas Integrais. 
Fui estimulado por amigos e também teve a questão salarial 
que era muito atraente. Ingressei no CEEETA/EREM de 
Bezerros em 2008 e depois de conhecer a forma como o 
ensino era praticado, ver estudantes interessados em 
aprender cada vez mais, as condições de trabalho e o total 
apoio da gestão escolar, percebi que esta era uma Escola 
diferente e que poderia não só ensinar química como 
também, ser amigo dos estudantes, usar minha linguagem 
jovem para atrai-los ao mundo da química e até nos 
momentos de intervalo, jogar futebol com os mesmos. 
Juntos, esses fatores foram determinantes por me fazer ficar 
por lá durante 4 anos (João Vicente da Silva Neto, professor 
de Química entre 2008 e 2011). 

 
Esse perfil diferenciado é reafirmado pelo Conselho Gestor do 

CEEETA/EREM de Bezerros o qual ressalta que estes educadores são 
permanentemente humanos, autênticos, comprometidos com sua 
formação continuada e com relacionamentos de qualidade na 
comunidade escolar e seu entorno (EREM DE BEZERROS, 2012). 

Segundo seus próprios estudantes, essa equipe de profissionais 
demonstra diariamente o compromisso em realizar um projeto 
escolar exitoso direcionado para os estudantes por apresentarem-se 
como: 

 
Profissionais muito capacitados e muito presentes. 
Profissionais que se identificavam conosco e nós com eles, 
que faziam por onde todo corpo discente desenvolver-se e 
colocar em prática os Quatro Pilares da Educação através de 
um elo de corresponsabilidade inquestionável (Enderson 
Cavalcanti, concluinte 2009). 
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Ao analisar o discurso acima, é possível perceber que, conforme 
apontam Silva e Zanelli (2004), os valores básicos compartilhados em 
uma organização influenciam o modo como os seus membros 
sentem, pensam e agem. Nessa mesma perspectiva para João Batista 
de Araújo e Silva: 

 
No modelo atual de educação escolar - e até que provem o 
contrário face às novas tecnologias - o professor é a peça-
chave. É dentro da sala de aula que podemos medir o impacto 
de qualquer reforma da educação. Uma reforma só é boa 
quando melhora o que acontece com o aluno. E isso, por sua 
vez, depende do que acontece na interação do aluno com seu 
professor. De todas as variáveis que podem explicar o "efeito 
da escola" a de maior impacto é o professor. Portanto, faz 
sentido assegurar que as escolas tenham os melhores 
professores (BRASIL POST, 2015). 

 
Apesar do professor João Batista referir-se apenas aos 

professores, o comprometimento com a formação integral dos 
estudantes também é percebido nos demais profissionais do 
CEEETA/EREM de Bezerros como afirma a estudante egressa Luiza 
Melo: 

 
O principal diferencial destes profissionais é o exemplo diário 
que apresentam. Essa grande característica, eu diria ser 
sustentada pela confiança e motivação que os mesmos têm e 
que transmite aos demais membros da equipe e, 
consequentemente, transbordam para os estudantes. A cara 
desses profissionais é fazer da crença no potencial dos 
estudantes um lema diário, para assim superar obstáculos, 
alcançar objetivos e o mais interessante desse processo é que 
isso acontece coletivamente (Luiza Melo, concluinte 2014). 

 



 

 

 

P
á

g
in

a
1

1
7

 

“O trabalho coletivo contribui para o alcance dos resultados 
organizacionais à medida que potencializa a capacidade de inovar e 
solucionar problemas por meio de atitudes colaborativas dos 
membros da equipe” (Guerra, 2002). Nessas condições, as diferentes 
identidades destes profissionais, percebidas em suas práticas 
profissionais, metodologias de ensino e presença educativa, 
consolidaram uma identidade institucional multidisciplinar e 
multidimensional onde o processo ensino-aprendizagem acontece 
desde o porteiro, passando pelos coordenadores de pátio, técnicos 
administrativos e docentes. 

Cientes dessas individualidades, ao longo dos anos, a equipe de 
profissionais do CEEETA/EREM de Bezerros percebeu que este é um 
fator determinante para o êxito escolar uma vez que, o diálogo e 
intercâmbio de ideias e experiências é estimulado, facilitando a busca 
coletiva por soluções de problemas, as quais são sempre 
implementadas em conjunto conseguindo aproximar-se ainda mais 
dos resultados esperados. 

A característica mais determinante da equipe de profissionais 
do CEEETA/EREM de Bezerros é sentir-se parte da instituição, 
acreditando nela, e doando-se para ela. É a percepção de que uma 
equipe é composta por importantes integrantes e que o trabalho 
coletivo, a partir da soma destes atores, é cada vez mais potente. 

 
3. “Um acaso que virou um caso, que virou uma causa” 

   Marcos Magalhães 
 

Considerando o que apresenta Mariana Campanatti - 
idealizadora do Projeto Imagina na Copa (2015), “projetos nascem de 
oportunidades identificadas - alguma necessidade não atendida, algo 
que pode ser entendido de forma diferente, um processo que pode 
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ser transformado” (CENTRO RUTH CARDOSO, 2015) os quais 
consolidam-se em propósitos e causas pessoais ou institucionais. 

Um dos grandes marcos do CEEETA/EREM de Bezerros é a 
existência de uma grande mobilização de instituições públicas, 
privadas e do terceiro setor, municípios, bem como famílias e, 
evidentemente, estudantes. 

 
GRÁFICO 1: PARCEIROS INSTITUCIONAIS DO CEEETA/EREM DE BEZERROS (2005-2015) 

 
Ao considerar as parcerias institucionais que ao longo desses 10 

anos contribuíram para a implantação, manutenção e 
desenvolvimento das atividades do CEEETA/EREM de Bezerros, é 
possível perceber que existe uma similaridade no número de 
participações tanto do poder público quanto da iniciativa privada e de 
instituições do terceiro setor, sendo essa última com maior atuação. 

Essa mobilização de instituições, ao longo dos anos, consolidou 
uma abrangência significativa de municípios atendidos pelo 
CEEETA/EREM de Bezerros atendendo assim o que se apresenta na 
visão institucional que é: “ser uma Escola de Excelência e Referência 
para o Ensino Médio público integrado a Educação Profissional, 
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atuando como Instituição inovadora na formação humana e 
acadêmica do jovem” (EREM DE BEZERROS, 2012).  
 
GRÁFICO 2: PORCENTAGEM DE MATRÍCULA INICIAL POR CIDADE (2005-2015) 

 

 
Referente ao Gráfico 2 pode-se perceber que além de Bezerros, 

11 municípios da região agreste de Pernambuco, a um raio de 100Km 
de Bezerros, integraram a origem do corpo discente do ensino médio 
integral totalizando um percentual de 31,71% dos matriculados. 

Estes, em sua grande maioria, pertencem a famílias residentes 
em espaços urbanos, mas ainda é expressivo o total oriundo do 
espaço do campo. De acordo com a Secretaria Escolar do 
CEEETA/EREM de Bezerros (2015), residiam na cidade em si 70,05% das 
famílias enquanto 29,95% residiam no espaço do campo. 
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Entre os anos de 2005 e 2015 foram matriculados no 
CEEETA/EREM de Bezerros, para o ensino médio integral, 3.125 
estudantes. Este número representa um total de 0,38% o que 
corresponde ao número de jovens com idades entre 15 e 19 anos 
existentes na região3. 
 
GRÁFICO 3: MATRÍCULA INICIAL DO CEEETA/EREM DE BEZERROS (2005-2015) 

 
Os anos de maior ingresso de estudantes acontecera em 2006 

e 2010, coincidentemente nos anos em que se iniciou o processo de 
expansão do Modelo de Escolas Integrais. Outro fator que elucida 
isso é verificado através dos dados oriundos do Educacenso, INEP4 e 
IBGE, os quais apontam que, na última década, nenhuma Instituição 
de Ensino Pública no interior de Pernambuco atendeu a um número 
equivalente de municípios como o CEEETA/EREM de Bezerros o que 
comprova a relevância dessa iniciativa para diversas pessoas e para a 
região. 

                                                 
3  Cálculo feito a partir do Censo 2010 disponibilizado pelo IBGE em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?codigo=26. 
4 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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No entanto, desde o ano de 2012, verifica-se uma diminuição no 
número de matrículas uma vez que por decisão da SEE, neste ano 
iniciou-se as atividades e mais uma Escola Integral de Educação 
Profissional em Bezerros, atraindo parte do público interessado neste 
modelo. 

Ao analisar os 10 anos de existência do CEEETA/EREM de 
Bezerros, uma vez que seu público e parceiros externos apresentam-
se de maneira expressiva (12 municípios, cerca de 1.500 famílias, 3.125 
estudantes e 31 organizações parceiras), pode-se parafrasear o 
presidente do ICE, o Sr. Marcos Magalhães com a frase: “um acaso 
que virou um caso, que virou uma causa”, corroborando com Dias e 
Guedes (2010) ao afirmarem que o CEEETA/EREM de Bezerros se 
consolidou como uma unidade educacional com grande capacidade 
de mobilização social. 
 
4. O desafio da continuidade e o foco na visão de futuro 

 
A incorporação da TESE e da ferramenta PDCA como modelo de 

gestão das Escolas Integrais de Pernambuco transformou o cenário 
educacional do estado através da aplicação de conceitos e práticas, 
até então exclusivos da iniciativa privada, como direcionadores das 
ações educacionais. 

Numa perspectiva de formação em serviço o planejamento, 
execução e o constante monitoramento dos resultados imprimiram 
um ritmo de trabalho intenso, comprometido e com uma 
característica humanística e transformadora. 

Essa postura tornou-se uma prática na realidade escolar devido 
as orientações iniciais do PROCENTRO e conseguintemente do 
Programa de Educação Integral da SEE 5  os quais direcionaram a 

                                                 
5  Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Educação – SEE implementou, o Programa de 
Educação Integral, cujo principal objetivo é contribuir para a melhoria da educação de 
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percepção de um ponto de partida do projeto escolar – a partir de 
diagnósticos internos e comparações dos níveis de aprendizagem dos 
estudantes com outras escolas, regiões geográficas e avaliações 
externas, a saber: 

 
a) Diagnóstico Sócio-educacional: no ato de matrícula dos 
responsáveis pelos estudantes preenchem um questionário 
que busca identificar o perfil socioeconômico dos 
estudantes; 
b) Nivelamento: diagnóstico do desempenho educacional 
dos estudantes nas disciplinas do ensino médio para 
orientação dos professores das possíveis fragilidades dos 
mesmos quanto a determinados conteúdos; 
c) Índice de Desenvolvimento da Educação de 

Pernambuco (IDEPE)6: indicador de qualidade da educação 

pública estadual, desenvolvido pela Secretaria Estadual de 
Educação, que permite diagnosticar e avaliar a evolução de 
cada escola, ano a ano; 

                                                 
estudantes do ensino médio, apostando na construção de escolas de tempo integral, semi-
integral ou integral/integrado à educação profissionalizante. Para garantir a sinergia e o 
planejamento entre os profissionais que irão atuar nesses centros, denominados Escolas de 
Referência em Ensino Médio – EREM’s, a gestão estadual tem adotado alguns procedimentos. 
A todos os profissionais que ingressam nas EREM´s é oferecida uma formação inicial, em que 
são explicitados os objetivos, princípios, projeto pedagógico e rotinas de trabalho. A SEE 
também organiza encontros regulares que reúnem gestores escolares e professores que 
trocam suas experiências administrativas e formas de conduzir o trabalho educativo com os 
jovens. Além disso, para fundar uma nova unidade ou dar início ao processo de planejamento 
de um novo ano letivo, além de técnicos da administração, são acionados profissionais e os 
próprios estudantes de escolas que já acumularam maior experiência com o Programa 
(FUNDAÇÃO ITAÚ, 2011). 
 
6 O cálculo do IDEPE considera, a exemplo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica), dois critérios complementares: o fluxo escolar e o desempenho dos alunos do 3º ano do 
ensino médio nos exames do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) em 
Língua Portuguesa e Matemática. 
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d) Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM): Anualmente, desde a primeira participação dos 
estudantes no ENEM em 2007, se verifica o nível de 
desempenho escolar e busca-se manter uma linha 
progressiva no mesmo; 
e) Desempenho em Vestibulares Públicos e Privados: 
Assim como o ENEM, desde 2007, se tem como referência 
o desempenho em vestibulares públicos e privados e a 
partir deles, são formulados novos objetivos para os anos 
subsequentes. 

 

A partir desse canal de referências são pensados os cenários 
esperados - tendo como parâmetros a definição de metas, a clareza 
de objetivos e responsabilidades bem como, o compromisso mútuo 
com a excelência no processo de formação dos jovens - 
materializando em uma série de instrumentos de planejamento e 
execução das atividades, sob a responsabilidade do Gestor Escolar e 
em comum acordo com todo o CEEETA/EREM de Bezerros, a saber: 

 
a) Projeto Político Pedagógico: É um documento com 
propostas de ação concreta a se executar com foco na 
formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos 
através de atividades e os projetos educativos necessários 
ao processo de ensino e aprendizagem; 
b) Plano de Ação da Escola: Macroplanejamento da Escola 
Integral tendo como princípios norteadores a TESE; 
c) Regimento Interno Escolar: Um conjunto de regras que 
definem a organização administrativa, didática, 
pedagógica, disciplinar da instituição, estabelecendo 
normas que deverão ser seguidas; 
d) Programas de Ação: é um instrumento operacional 
individual que trata dos meios e processos e que 
desdobram as estratégias traçadas no Plano de Ação em 
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ações no chão da escola (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2015); 
a) Guias de Aprendizagem: O Guia de Aprendizagem 
destina-se fundamentalmente a orientar com absoluta 
objetividade o processo de planejamento e 
desenvolvimento das atividades pedagógicas do professor. 
Ele é, em essência, um potente instrumento para o 
processo de regulação da aprendizagem, pois também 
deverá fornecer ao estudante um elenco bastante 
diversificado de tipos de informação acerca dos 
componentes curriculares – objetivos, atividades didáticas, 
fontes de consulta etc. – a ser desenvolvidos (INSTITUTO 
DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO 2004a). 
b) Planos de Aula: Instrumento no qual o professor 
destaca detalhadamente as ações que pretende executar 
dentro da sala de aula, assim como a relação dos meios que 

ele utilizará para realização das mesmas.  
c) Diários de Classe: Documento oficial de registro do que 
se faz ou sucede todos os dias no ambiente escolar 
preenchido pelo professor que comprova a frequência dos 
estudantes nos casos de solicitações judiciais, 
administrativas, entre outras.  

 
Todos esses documentos direcionam as atividades sócio-

educacionais desenvolvidas que, reafirmam a importância de medir 
continuamente o desenvolvimento dos estudantes. Desse modelo, 
um sistema de monitoramento chamado de Monitoramento 
Psicopedagógico possibilita o acompanhamento efetivo e afetivo do 
desenvolvimento dos estudantes. 

Desenvolvido pelo Programa de Educação Integral este 
apresenta as seguintes dimensões: 
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a) Mapa de Identificação e divulgação das principais ações 
bem-sucedidas: Bimestralmente a Escola tem que eleger as 
atividades bem sucedidas que desenvolveram e 
contribuíram para o processo de desenvolvimento integral 
dos estudantes as quais são percebidas com alto potencial 
de replicabilidade; 
b) Perfil de Desempenho Escolar: Os rendimentos 
cognitivos dos estudantes são acompanhados 
bimestralmente, disciplina por disciplina, para saber o 
percentual de estudantes acima da média (6,0) e o que 
estão apresentando a necessidade de acompanhamentos 
mais efetivos para o êxito acadêmico; 
c) Rendimento de Progressão Parcial: Para aqueles 
estudantes que foram aprovados em progressão parcial há 
um acompanhamento específico de seus rendimentos 
objetivando o maior número de aprovações ainda ano 
primeiro semestre do ano escolar, 
d) Avaliação de Desempenho Interdimensional dos 
educandos: Desenvolvida através das contribuições de 
Costa (2001) a Avaliação de Desempenho Interdimensional, 
elaborada pelos professores, visa identificar por estudante 
e consequentemente por turmas o nível de 
desenvolvimento das dimensões humanas (logos, phatos, 
eros e mythos) a partir das competências propostas pelos 
Quatro Pilares da Educação de Jacques Delors. 

 
A aplicação desses instrumentos é algo contínuo e consistente, 

que se faz diariamente. A equipe gestora e os professores, sobretudo, 
introduziram em suas práticas profissionais esse hábito monitorador 
e os integraram as práticas de avaliações das disciplinas bem como 
introduziram outros dois instrumentos de avaliação de processos 
para potencializar ainda mais o desenvolvimento dos estudantes 
ingressos, a saber: 
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a) Simulados de Avaliações de Larga Escala: Com o 
objetivo de perceber a evolução dos estudantes nos 
conteúdos trabalhados, bem como aproximá-los da 
realidade enfrentada em momentos de vestibulares e 
concursos públicos, aos 1ºs e 2ºs anos é desenvolvido 1 
simulado de acordo com as especificações do Sistema 
Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco 
(UPE) e aos 3ºs anos são aplicados 3 simulados nos 
conformes do ENEM ambos, respeitando o mesmo número 
de questões e metodologias dos processos avaliativos. 
b) Perfil Individual dos Estudantes: Com o objetivo de 
conhecer fidedignamente o perfil dos estudantes e 
acompanhar sua formação integral em 2005 foi criado o 
Perfil da Turma e dos Estudantes que consiste em um 
caderno de anotações em que o Conselho de professores e 
gestão escolar mapeiam, individualmente, o perfil dos 
estudantes de acordo com os Quatro Pilares da Educação e 
acompanham seu desenvolvimento durante o ano letivo e 
serve de direcionador de orientações formativas aos 
próprios estudantes e aos familiares. 
 

Sobre este último, Laudeir Mendonça, atual Secretária Escolar 
da EREM de Bezerros e mãe de uma estudante egressa da primeira 
turma do CEEETA, aponta: 

 
Em 2006 no ato de rematrícula de minha filha Heide no 
CEEETA a coordenadora pedagógica me apresentou um 
caderno onde descrevia o perfil individualizado dos 
estudantes apontando a percepção dos professores 
quanto seu desenvolvimento ao longo de seu primeiro ano 
na Escola. Nesse mesmo ano, estava localizada como 
Secretária Escolar no CEE Panelas, que iniciara suas 
atividades, e ao ter conhecimento desse material de 
acompanhamento comuniquei a Gestora Eveline Avilar 
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dessa experiência e também o implantamos em Panelas, 
por acreditar que essa ferramenta muito contribuía para 
potencializar a formação integral dos jovens. Dez anos 
depois, esse caderno denominado Perfil da Turma ainda é 
usado e configura-se como um dos grandes aliados dos 
educadores e também dos próprios estudantes (Laudeir 
Mendonça, Secretária Escolar desde 2009). 

 
Para possibilitar todo esse processo de monitoramento e 

acompanhamento de maneira afetiva e efetiva junto aos estudantes, 
através dos preceitos da Pedagogia da Presença propostos por Costa 
(2001) os professores assumem a postura de tutores e mentores de 
turmas e estudantes carinhosamente apelidados de padrinhos, 
corresponsáveis por seus desempenhos. 

 
O Projeto Professor Padrinho tem contribuído 
efetivamente para o acompanhamento do 
desenvolvimento pessoal dos estudantes, uma vez que 
objetiva compreender o comportamento de cada um deles 
e, desse modo, agir de maneira adequada em relação a eles. 
Os educadores padrinhos também atuam na mediação de 
conflitos, bem como orientam, ouvem e dialogam com os 
pais e responsáveis sobre valores, atitudes, emoções e 
sentimentos (EREM DE BEZERROS, 2012). 

 
Com o passar dos anos o CEEETA/EREM de Bezerros passou a 

ser pioneiro na implantação de novos modelos tecnológicos de 
monitoramento desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Educação 
os quais, paralelamente aos instrumentos já utilizados garantem a 
efetivação do acompanhamento individualizado e coletivo dos 
estudantes, a saber: 
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a) Pacto pela Educação: O Pacto Pela Educação (PPE)7 é 

uma política voltada para a qualidade da educação. Trata-se 
de um compromisso assumido pela Gestão Escolar em com 
foco na melhoria de indicadores internos de desempenho 
basicamente representados pelo percentual de alunos 
acima da média e no percentual de cumprimento do 
currículo. 
b) Gestor Móvel: O Gestor Móvel promove a inclusão de 
novas ferramentas educacionais e serviços de TIC no dia-a-dia 
dos educadores e estudantes dentre elas, o Diário de Classe 
on line. Além disso, estimula o uso de ferramentas e 
conteúdos para a Educação Digital na Escola. 
c) Sistema de Informações da Educação de Pernambuco: 
Esse sistema objetiva promover a participação, a interação 
colaborativa entre educadores, estudantes e familiares 
com as diversas comunidades educacionais conectadas 
pela Web. O sistema viabiliza acesso e análise dos dados 
administrativos e acadêmicos, de forma ágil e totalmente 
segura. O ambiente colaborativo possibilita a criação e a 
publicação de sites, notícias, comunicados, além da 
interação através de webmail. 

 
Todos esses mecanismos de acompanhamento educacional 

possibilitam aos profissionais do CEEETA/EREM de Bezerros um 
conhecimento aprofundado sobre a evolução dos estudantes, deles 
mesmos e, da Escola a partir de análises detalhadas consolidando 
assim uma cultura de acompanhamento e supervisão do dia-a-dia 
escolar. 

Desse modo, ao longo desses 10 anos a cultura do PDCA 
permanente – e, especialmente, construtiva – apresenta-se forte ao 
ponto de estudantes e educadores demonstrarem uma relação 

                                                 
7  Para saber mais sobre o Pacto pela Educação de Pernambuco clique aqui: 
http://www.educacao.pe.gov.br/educar/upload/galeria/689/Site%20PPE%20-%20Banco%20Mundial.pdf  

http://www.educacao.pe.gov.br/educar/upload/galeria/689/Site%20PPE%20-%20Banco%20Mundial.pdf
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natural com o processo ensino-aprendizagem-avaliação corrigindo 
eventuais desalinhamentos entre os objetivos e a realidade. 

Esse ciclo contínuo tem possibilitado a mensuração e uso de 
dados sobre o desenvolvimento dos educandos para embasar as 
ações da Escola impedindo assim, que os estudantes não abortem seu 
processo de desenvolvimento. 

Essa retroalimentação de informações sobre o desempenho 
dos estudantes em aspectos pessoais, sociais, cognitivos e práticos 
garante um trabalho mais direcionado da equipe, ajudando aos 
educadores a dar um suporte mais eficaz para cada educando. 

Dessa maneira, esse feedback de desempenho acontece de 
quatro maneiras distintas. A primeira é compartilhada entre os 
educadores da Escola a qual, acontece no formato de Conselho de 
Classe onde, professores e a equipe gestora socializam os dados 
fornecidos por esses instrumentos e, caso necessário, concebem 
estratégias para melhorar os resultados e potencializar aqueles já 
exitosos. 

Ainda no âmbito escolar, a existência do Painel da Gestão 
contribui para deixar os estudantes e educadores da Escola inteirados 
sobre os desempenhos em avaliações internas e externas bem como, 
em concursos, olimpíadas e transparência sobre recursos recebidos e 
investidos pela/na Escola. 

Outras práxis, mas com foco em informar as famílias sobre o 
desempenho dos estudantes acontece no formato de Plantões 
Pedagógicos presentes nas reuniões de Pais e Mestres onde, 
professores e a gestão escolar, fazendo uso dos perfis 
individualizados dos estudantes, apresentam os relatórios dos 
educados aos familiares/responsáveis convidando-os a participarem 
como colaboradores e incentivadores dos jovens. 
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Por último, todas essas análises qualitativas e quantitativas são 
apresentadas na reunião do Conselho Gestor 8  realizada 
semestralmente. De acordo com o Instituto de Corresposabilidade 
pela Educação (2004) o Conselho Gestor, expresso na macroestrutura 
da Escola, abrange os parceiros internos e externos, a comunidade e 
os investidores que, entre outras atribuições, têm a responsabilidade 
de re-ratificar o Plano de Ação. 

Esses processos de análise e uso de dados também percebido 
como canais de transparência somado aos outros instrumentos de 
planejamento, operacionalização e monitoramento das atividades 
têm possibilitado fazer do CEEETA/EREM de Bezerros um ambiente 
favorável ao desenvolvimento e agradável para estudantes e 
educadores. 

Ao considerar o espaço escolar agradável, tendo em vista que a 
edificação já possibilita isso, no CEEETA/EREM de Bezerros existe uma 
preocupação constante com questões básicas e fundamentais como 
segurança, limpeza, preservação e manutenção as quais são 
desenvolvidas por pessoas que verdadeiramente entendem, aceitam 
e agem em prol da formação integral dos estudantes. 

 
Além de ser o responsável direto pelos equipamentos 
eletroeletrônicos da instituição, junto a outros educadores 
e estudantes iniciamos uma campanha de preservação do 
patrimônio. Nesse movimento envolvemos toda 
comunidade escolar e juntos estamos conseguindo manter 
a Escola limpa, os equipamentos eletroeletrônicos em bom 
uso bem como os demais utensílios pedagógicos. Com essa 
atitude também estou exercendo meu papel como 
educador (José Elinaldo, Apoio sócio-administrativo desde 
2005). 

                                                 
8 Composto de até 15 participantes, com representantes do ICE, da Secretaria de Educação e de 
organizações locais da sociedade civil (DIAS & GUEDES, 2008). 
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Expressões como essas podem ser encontradas em estudos 
que evidenciam que um bom clima escolar contribui ao aprendizado 
dos estudantes (COLLIE, SHAPKA e PERRY, 2011; SEBASTIAN E 
ALLENSWORTH, 2012). Da mesma maneira, ao analisar as 
observações do educador José Elinaldo, é possível perceber o que 
apresenta o educador João Batista de Araújo e Oliveira ao defender 
que a Escola tem que ter cara de Escola uma vez que, sua principal 
missão é ensinar, transmitir os conhecimentos adquiridos pela 
sociedade para as próximas gerações. 

Para fazer jus ao horário integral das atividades, existe uma 
rotina estruturada que colaboram para assegurar a assiduidade dos 
estudantes e educadores sempre marcados por compromissos 
mútuos tendo a disciplina como assunto inegociável para garantir o 
bom fluxo das aulas. 

Esse compromisso mútuo e essa disciplina nas aulas não 
acontece de maneira autoritária e insensível. Pelo próprio andamento 
das atividades o CEEETA/EREM de Bezerros se transformou em um 
espaço de convivência educativa entre educadores e estudantes 
buscando atender suas distintas necessidades. 

 
“Lembro das vezes que tínhamos aulas de reforço com o 
professor Anilton as 7h da manhã, mas às 7:50h já 
estávamos em sala para iniciar a aula. As aulas aqui 
começam rigorosamente às 7:50h da manhã. Cada sala de 
aula tem uma rotina e o mais interessante é que os 
professores percebem isso, criam suas próprias rotinas, 
compactuamos e estabelecemos uma rotina em conjunto” 
(Morganna Bernardo, concluinte 2012). 

 
 Nessa perspectiva, apesar de ser uma Instituição que 
corporifica um novo modelo de educação, seu êxito não se dá apenas 
por esse motivo, mas sim, pelo intenso ritmo de trabalho, 
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compromisso e dedicação envolvendo toda a comunidade escolar no 
processo de construção de um projeto educacional exitoso e de 
referência quantitativa e qualitativa. 
 

5. Expectativa X Realidade: O CEEETA/EREM de Bezerros em 
números e resultados 

 
Uma das grandes inovações levadas para o interior de 

Pernambuco foi a introdução de uma visão gerencial e 
quantitativa da educação. Parafraseando o Projeto Imagina na 
Copa: 

 
Sabemos que metas e indicadores auxiliam no monitoramento e 
avaliação dos projetos, possibilitando aumentar o impacto, trazer 
novos direcionamentos, identificar necessidades de mudança. Mas 
mais que isso: também podem unir e motivar o time (IMAGINA NA 
COPA, 2014). 

 
Em 2005, através da primeira equipe gestora e pedagógica 

da Instituição juntamente ao ICE, ao IAAL e a SEE, foi definida 
como visão de futuro que o CEEETA/EREM de Bezerros será uma 
Instituição de excelência e referência para o Ensino Médio público 
integrado a Educação Profissional, atuando como Unidade Educacional 
inovadora na formação humana, acadêmica e profissional do jovem. 

Desde então, no decorrer dos anos toda a equipe tem 
contribuído para chegar a este cenário e consequentemente 
impactar diretamente na vida de muitos jovens, de suas famílias 
e suas comunidades.  

Considerando que, nos últimos anos, os meios e processos 
educacionais passaram a ser quantificados e que isso tem 
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contribuído para a melhoria das gestões escolares e de 
redes/sistemas de ensino, uma série de instrumentos de 
avaliação e de monitoramento foram incorporados a rotina do 
CEEETA/EREM de Bezerros para verificar a relação das 
expectativas e os resultados alcançados. 

Esses resultados, aqui tratados como resultados de 
processos, buscam evidenciar se a Escola está desempenhando 
sua missão institucional a cada ano e se está, paulatinamente, 
aproximando-se do cenário idealizado como visão de futuro. 

Esses instrumentos podem ser classificados em quatro 
categorias: fluxo escolar (aprovação, reprovação e evasão 
escolar), avaliações externas de larga escala (ENEM e IDEPE), 
reconhecimentos individuais e institucional e por último, 
aprovação em vestibulares públicos e privados. 

 
a)  Fluxo Escolar9 
 

A partir de dados obtidos da Secretaria Escolar do 
CEEETA/EREM de Bezerros bem como, de dados encontrados 
no Portal QEdu é possível perceber que desde 2005 o fluxo 
escolar do CEEETA/EREM de Bezerros tem se apresentado 
positivo no que diz respeito a oferecer condições aos 
estudantes para aprenderem, serem aprovados e não 
abandonarem a escola. 
 
 

                                                 
9 Os valores absolutos (número de alunos) foram calculados a partir das matrículas do Censo 
Escolar. Portanto, os dados devem ser considerados como valores aproximados.  
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GRÁFICO 4: FLUXO PERCENTUAL DE APROVAÇÃO INTERNA CEEETA/EREM DE BEZERROS (2005-
2014) 

 

Entre os anos de 2005 e 2014 o CEEETA/EREM de Bezerros 
apresentou um Fluxo Médio de Aprovação Interna de 94%. Ao 
comparar os resultados internos a realidade das escolas públicas de 
Bezerros e de Pernambuco é possível constatar que apesar de 
aparentes variações, a Instituição tem apresentado percentuais 
expressivos e bem acima dos resultados percebidos nos âmbitos 
municipal e estadual, como é possível constatar no Gráfico 5 que se 
segue. 
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GRÁFICO 5: FLUXO PERCENTUAL DE APROVAÇÃO ESCOLAR INTERNA CEEETA/EREM DE 
BEZERROS, BEZERROS E PERNAMBUCO (2010-2014). 

 
 

Inversamente ao fluxo de aprovação, no que diz respeito a 
reprovação escolar, entre os anos de 2005 e 2014 há um percentual 
médio 5% o qual é bem inferior, proporcionalmente a realidade das 
Escolas públicas de Bezerros e de Pernambuco. 
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GRÁFICO 6: FLUXO PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO ESCOLAR INTERNA CEEETA/EREM DE 
BEZERROS, BEZERROS E PERNAMBUCO (2010-2014) 

 
 

Referente a evasão escolar, em 10 anos de funcionamento se 
registra apenas 1% como percentual médio de evasão escolar no ano 
de 2014 enquanto, no mesmo período registra-se nas escolas públicas 
de Bezerros um percentual médio de 2% e em Pernambuco um 
percentual médio de 3%. Abaixo se ilustra o percentual de evasão 
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escolar do CEEETA/EREM de Bezerros frente às escolas públicas de 
Bezerros e de Pernambuco nos últimos anos: 
 
GRÁFICO 7: FLUXO PERCENTUAL DE EVASÃO ESCOLAR CEEETA/EREM DE BEZERROS, 
BEZERROS E PERNAMBUCO (2010-2014) 

 
Curiosamente, em 2014 registrou-se, pela Secretaria Escolar a 

evasão de 5 estudantes (1%), fator este que é justificado pela 
Secretária Escolar Laudeir Mendonça: 
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Os mesmos pertencem a famílias de agricultores locais os 
quais, foram convocados para ajudar nas atividades 
econômicas familiares, mas que no próximo ano voltariam 
a dar continuidade aos estudos e consequentemente, 
concluírem o Ensino Médio (Laudeir Mendonça, Secretária 
Escolar desde 2009). 

 
Ao analisar o fluxo escolar do CEEETA/EREM de Bezerros é 

possível perceber que existe um grande comprometimento de todos 
os profissionais em oferecer serviços de qualidade aos estudantes e a 
seus familiares e responsáveis os quais, respondem satisfatoriamente 
contribuindo para o êxito escolar não apenas nos fluxos internos, mas 
nas avaliações e reconhecimentos externos como se apresenta a 
seguir. 

 
b) Avaliações Externas de Larga Escala 

 
A avaliação externa em larga escala “está assumindo cada vez 

mais, uma posição de destaque, no cenário educacional da sociedade 
contemporânea” (Wiebusch, 2012). Na realidade da Rede Estadual de 
Educação de Pernambuco, como já apresentado anteriormente, cabe 
ao IDEPE elencar o nível de desempenho das unidades educacionais 
em âmbito estadual e cabe ao ENEM apresentar como o Ensino Médio 
de Pernambuco está se posicionando frente a realidade nacional. 

Em 2007, ano de conclusão da primeira turma do Ensino 
Integral do então CEEETA/EREM de Bezerros, participaram do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 94% dos estudantes matriculados 
nos 3ºs anos. Seria a primeira demonstração de que as práticas e 
vivências educacionais, com foco no desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes, estariam adequadas para possibilitar a inserção dos 
mesmos no mundo universitário. 

Considerando o ineditismo que esse momento representava: 
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No dia da prova, os mais de 170 estudantes foram fazer a 
prova com suas camisas de concluintes 2007. Isso era 
inédito em Bezerros e no interior de Pernambuco! Pela 
primeira vez, na história do interior do estado, uma escola 
pública passava a competir com escolas privadas em 
quantidade e em qualidade (Sebastião Azevedo, Professor 
de Matemática de 2007 a 2015). 

 
Como resposta, o resultado da primeira participação dos 

estudantes do CEEETA/EREM de Bezerros foi satisfatório uma vez 
que, para Magalhães (2008): 
 
GRÁFICO 8: ENEM 2007 CEEETA - ELABORADO POR MAGALHÃES (2008) PRESENTE NO LIVRO: 
A JUVENTUDE BRASILEIRA GANHA UMA NOVA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - PERNAMBUCO 
CRIA, EXPERIMENTA E APROVA. 

 
Esses resultados indicam que os alunos do CEEETA, que estão 
participando do ENEM pela primeira vez, já demonstraram 
um desempenho acima da média do Brasil, do estado de 
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Pernambuco e do estado do Rio Grande do Sul, na Prova 
Objetiva. Na Redação, o desempenho foi superior em relação 
à média do Brasil e à média do estado, ficando um pouco 
abaixo da média do Rio Grande do Sul (MAGALHÃES, 2008). 

 
No ano de 2008, ano de conclusão da segunda turma de ensino 

médio integral da instituição houve os seguintes resultados no ENEM, 
a saber: 

 
Gráfico 9: RANKING DA MÉDIA TOTAL NO ENEM 2008 NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM 
BEZERROS. 
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No ano de 2008 o CEEETA/EREM de Bezerros obteve o primeiro 
lugar no ENEM entre as seis instituições públicas estaduais do 
município. Já entre as 54 Escolas de Referência em Ensino Médio de 
Pernambuco, alcançou a 4ª posição.  

Neste mesmo ano, ano da institucionalização do Programa de 
Educação Integral, através da Lei Complementar nº 125/08, 
comprovou-se que a oferta de uma educação com jornada ampliada 
e com um novo jeito de ver, sentir e cuidar dos jovens seria a 
alternativa assertiva para reverter o quadro de insucesso da educação 
pública brasileira e, caberia a toda comunidade escolar fazer com que 
os resultados continuassem satisfatórios e progressivos sempre 
direcionados para o pleno desenvolvimento dos estudantes e a 
contribuição para a plena realização de seus projetos de vida. 

A partir de 2009, o Ministério da Educação resolveu modificar o 
formato do ENEM e transformá-lo em um instrumento efetivo de 
verificação de aprendizagens bem como, no ingresso em Instituições 
Privadas de Ensino Superior, a partir da concessão de bolsas de 
estudos através do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e, 
de ingresso em Instituições Públicas de Ensino Superior através do 
Sistema Unificado de Seleção (SISU). 

Sobre a participação do CEEETA/EREM de Bezerros no popular 
Novo ENEM, o gráfico abaixo compara a média geral da Instituição a 
média nacional com destaques para os anos de 2009 e 2010, anos de 
consolidação da política pública de Educação Integral em 
Pernambuco. 
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Gráfico 10: MÉDIA DO CEEETA/EREM DE BEZERROS E DO BRASIL NO NOVO ENEM (2009-2014). 

 
O que se vale destacar é que entre os anos de 2007 e 2014 o 

CEEETA/EREM de Bezerros consolidou-se em uma das Unidades 
Escolares com os melhores desempenhos no ENEM entre as Escolas 
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Ensino Mata Centro (GRE Mata Centro)10 apresentando desde então, 
médias bem superiores as demais instituições da região. 

Um outro instrumento responsável para verificar o nível do 
processo ensino-aprendizagem dos estudantes, próprio do estado de 
Pernambuco, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 
Pernambuco (IDEPE). 

O IDEPE é o indicador de qualidade da educação pública 
estadual que permite diagnosticar e avaliar a evolução de cada escola, 
ano a ano. 

O cálculo do IDEPE considera, a exemplo do IDEB 11 , dois 
critérios complementares: o desempenho dos estudantes nos 
exames de proficiência em língua portuguesa e matemática e a taxa 
de aprovação nos níveis nas séries iniciais, neste caso, no 3º ano do 
Ensino Médio. 

Para Wiebusch (2012) experiências como essa tem possibilitado 
tomadas de decisões e planejamentos a longo prazo por parte de 
governos municipais e estaduais na medida que: 

 
Visando à melhoria da qualidade da educação, a avaliação 
externa em larga escala busca avaliar o desempenho dos 
alunos em determinados momentos da escolarização, por 
meio de fatores associados, testes de proficiência, 
questionários contextuais, diagnóstico do sistema de 
ensino. É um instrumento significativo que oferece 
subsídios para a formulação, a reformulação e o 
monitoramento de políticas públicas, e também para a 
gestão da educação em nível de sistemas estadual e 
municipal em suas respectivas escolas. Esse tipo de 

                                                 
10 Subdivisão da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco responsável pelo acompanhamento 
de 13 municípios pertencentes a região Mata Centro de Pernambuco com sede no município de 
Vitória de Santo Antão/PE. 
11 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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avaliação é importante, pois recolhe indicadores 
comparativos de desempenho que servirão de base para 
futuras tomadas de decisões no âmbito da escola e nas 
diferentes esferas do sistema educacional (WIEBUSCH, 
2012). 
 

Nesse contínuo, desde o início de sua verificação, em 2008, o 
CEEETA/EREM de Bezerros tem apresentado resultados bem 
superiores à média estadual. 
 
Gráfico 11: DESEMPENHO DO CEEETA/EREM DE BEZERROS E DE PERNAMBUCO NO IDEPE (2008-
2014). 

 

Com os resultados de 2011 e 2012, a escola atingiu a 3ª colocação 
no Estado e também obteve o 1º lugar dentre as escolas da GRE Mata 
Centro. Em 2013, manteve a 1ª colocação dentre as escolas da GRE 
Mata Centro e em 2014 além de manter-se como primeira colocada 
entre as escolas da GRE Mata Centro, ficou na 16ª posição no estado 
(EREM DE BEZERROS, 2014). 
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Assim sendo, ao se fazer uma análise dos resultados obtidos 
pelo CEEETA/EREM de Bezerros diante do ENEM e do IDEPE é possível 
perceber que, a nível estadual, o CEEETA/EREM de Bezerros já 
conquistou um espaço de destaque frente a outras instituições de 
ensino demonstrando, em seus resultados, que suas práticas 
pedagógicas estão contribuindo para a visão de futuro de 
Pernambuco que é: “Em 2035 Pernambuco será um dos cinco 
melhores estados brasileiros para viver, trabalhar e prosperar” 
(GOVERNO DE PERNAMBUCO, 2014, p. 3). 

 

 
Estudantes dos 3ºs anos com maiores pontuações no III Simulado do ENEM em 2010. 

 
c) Reconhecimentos individuais e institucional 
 
 Em 10 anos de existência, muitas são as participações, 
premiações e reconhecimentos institucionais que compõem essa 
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história. O CEEETA/EREM de Bezerros ao longo dos anos adotou a 
cultura de envolver-se em alguns concursos e olimpíadas a qual, têm 
possibilitado elevar a qualidade do processo de desenvolvimento 
integral dos estudantes, o comprometimento e satisfação dos 
educadores e a visibilidade institucional da Escola dentre as quais, 
pode-se citar algumas: 
 

I. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 
com 52 medalhas de Honra ao Mérito, 2 medalhas de bronze e troféu de 
honra ao mérito para a Escola; 
 

II. Mérito Institucional no Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de 
Gêneros entre os anos de 2010 e 2014; 

 

III. Representantes estudantes nos Programas Parlamento Jovem do 
Mercosul (2014), Parlamento Jovem Brasileiro (2012), Jovens Senadores 
(2011); 
 

IV.  Diversas premiações em concursos de redações como o Prêmio 
Nacional Assis Chateaubriand de Redação (2009), Concurso de Redação 
Arte Livre (2012), Prêmio Horizonte Profissional (2012/2013), Concurso de 
Redação do DETRAN/PE 12  (2013), Concurso de Redação Tecendo a 
Cidadania do TCE/PE (2014)13 dentre outras; 
 

V. Expressões artísticas: Prêmio Grito da Torcida (2014), uma iniciativa 
da Secretaria Extraordinária da Copa/PE14; 
 

VI. Também em âmbito institucional, entre os anos de 2012 e 2013 o 
CEEETA/EREM de Bezerros obteve a primeira colocação na GRE Mata 
Centro e o segundo lugar estadual no Prêmio Gestão Escolar do Conselho 
Nacional de Educação (CONSED). 

                                                 
12 Departamento de Trânsito de Pernambuco. 
13 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
14  Confira aqui o vídeo vencedor da EREM de Bezerros no Prêmio o Grito da Torcida: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7emMys8WWs.  

https://www.youtube.com/watch?v=p7emMys8WWs
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 Esses são alguns de tantos outros prêmios e reconhecimentos 
que o CEEETA/EREM de Bezerros reúne ao longo desses anos os 
quais, materializam-se como recompensas de uma série de ações 
integradas promotoras do desenvolvimento de jovens sempre, a 
partir do suporte para o desenvolvimento de seu protagonismo e na 
construção de seus projetos de vida. 
 
d) Aprovação em vestibulares públicos e privados 
 
 Entre os anos de 2007 e 2014, como já apresentado, concluíram 
o ensino médio integral no CEEETA/EREM de Bezerros cerca de 1.500 
jovens. Jovens estes que perceberam nesta instituição, uma grande 
oportunidade para seu ingresso no ensino superior. 
 A partir de uma análise minuciosa nos arquivos da Secretaria do 
CEEETA/EREM de Bezerros foi possível consolidar o perfil acadêmico 
das turmas de 2007 a 2014 quanto a opção por universidades e área 
de conhecimento15.  
 Entre os anos de 2007 e 2014 pode-se perceber uma alternância 
na prevalência de aprovados em Universidades Públicas e Privadas 
como é apresentado no Gráfico 12 a seguir: 
 
 
 
 
 

                                                 
15 O MEC subdivide alguns campos de atuação de acordo com as seguintes definições: exatas 
(para aqueles cursos que tratam diretamente de cálculos por exemplo: engenharias, arquitetura 
dente outros), saúde (aqueles diretamente relacionados a questões biológicas por exemplo: 
fisioterapia, farmácia etc.), humana (cursos que estão diretamente relacionados a relações 
pessoais e a contextos sociopolíticos e históricos por exemplo, administração, relações 
internacionais dentre outros) e códigos e linguagens (relacionados a o uso das manifestações 
comunicativas do ser humano por exemplo: educação física, letras, pedagogia etc). 
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Gráfico 12: FLUXO DE APROVAÇÕES EM VESTIBULARES PÚBLICOS E PRIVADOS ENRE OS ANOS 
DE 2005 E 2014. 

 
 

Essa alternância é explicada pelo educador Sebastião Azevedo, 
responsável pelo acompanhamento das aprovações nos vestibulares 
desde 2007. Para o professor: 
 

Essa constante variação entre universidades públicas e privadas 
no decorrer dos anos é consequência do perfil socioeconômico 
dos estudantes e dos projetos de vida que os mesmos andam 
traçando. Boa parte tem escolhido ingressar no ensino superior 
nas universidades do interior. No caso das Universidades 
Púbicas, são poucos os cursos oferecidos pelos Campus de 
Vitória de Santo Antão, Caruaru e Garanhuns da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e menos ainda oferecidos pela 
Universidade de Pernambuco (UPE) o que tem aumentado o 
interesse dos jovens por Universidades Privadas, sobretudo, a 
partir da concessão de bolsas de estudo oriundas do Programa 
Universidade para Todos, o famoso PROUNI (Sebastião 
Azevedo, professor de Matemática de 2007 a 2015). 
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Ainda referente a escolha por universidades públicas e 
privadas, ao somar o quantitativo de aprovações entre os anos de 
2007 e 2007, comprova-se que: dos 994 aprovados, 495 (49,80%) 
correspondem a Universidades Públicas e 499 (50,20%) Universidades 
Privadas. 

As palavras do professor Sebastião Azevedo também podem 
justificar as áreas do conhecimento escolhidas pelos jovens na hora 
de prestar vestibular uma vez que, a vocação do mundo universitário 
no agreste de Pernambuco, bem como, a oferta de emprego está 
concentrada nos setores de exatas e saúde. 

Ao consultar as oito listagens de aprovações em vestibulares 
públicos e privados sistematizadas pelo professor Sebastião, entre os 
meses de janeiro e março dos anos de 2007 a 2014, foi possível 
perceber que se instaurou uma cultura de interesses nestas duas 
áreas como se apresenta no Gráfico 13, a seguir: 

 
Gráfico 13: PERCENTUAL DE APROVAÇÃO EM VESTIBULARES PÚBLICOS E PRIVADOS POR ÁREA 
DO CONHECIMENTO (2007-2014). 
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Em oito turmas de concluintes, a preferência pela área de 
saúde apenas perdeu a liderança do ranking em 2010. Para a 
psiquiatra e ex-educadora do CEEETA/EREM de Bezerros, a 
professora Maria Auxiladora de Morais: 
 

Vários são os fatores que podem implicar pela opção de 
decidir qual carreira seguir. De fato o CEEETA/EREM de 
Bezerros tem possibilitado aos jovens a capacidade de lidar 
com pessoas, ter meticulosidade, atenção para detalhes e 
concentração, capacidade de gestão de tempo e recursos 
bem como, tem possibilitado o aumento do interesse dos 
mesmos por questões científicas e sociais. Essas 
capacidades, dentre tantas outras estão associadas a todas 
as áreas do conhecimento, mas estão mais presentes nos 
diversos âmbitos de intervenção profissional na área de 
saúde uma vez que, o cuidar é a palavra-chave dessas 
profissões (Maria Auxiliadora de Morais, Psicopedagoga 
entre 2008 e 2009).  
 

 Diante do exposto, é possível perceber que o CEEETA/EREM 
de Bezerros encontra-se firme na oferta de uma educação pública de 
qualidade social destacando-se por ser uma autêntica instituição de 
ensino que afetivamente e efetivamente atrai modificou o cenário 
educacional de Bezerros e do interior de Pernambuco. 

A partir das palavras e dos números apresentados, percebe-se 
nesta instituição, apesar de apenas uma década de existência um 
conglomerado de educadores verdadeiramente comprometidos com 
a causa assumida, em 2005, pela Professora Maria do Socorro Silva 
acreditada e perseguida por todos os quais, que com muito 
compromisso e seriedade estão fazendo daquelas expectativas do 
passado, realidades impactantes e transformadoras do presente e do 
futuro. 
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