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 A Secretaria de Estado da Educação
– Seduc, por meio da
Superintendência de Desporto
Educacional, Arte e Educação –
SDEAE e Gerência de Projetos
Extracurriculares de Desporto
Educacional e Educação Física,
realizou a distribuição de materiais
esportivos para as Unidades
Educacionais da Rede Estadual de
Educação do Estado de Goiás,
incluindo os Centros de Estudos de
Período Integral.
Além de despertar maior interesse
dos alunos pela prática esportiva e
desportiva, através da distribuição de
materiais esportivos (com materiais
práticos e didáticos adequados),
torna-se possível elaborar aulas de
Educação Física mais diversificadas,
proporcionando a melhoria das
ações pedagógicas e a
ressignificação da prática diária do
professor com esportes que estão
em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e
o Documento Curricular para Goiás
(DC-GO), 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES
EDUCACIONAIS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS

UM FÔLEGO A MAIS!

contemplando as seis unidades
temáticas previstas na BNCC:
Brincadeiras e Jogos, Esportes,
Ginásticas, Danças, Lutas, Aventuras.
A distribuição dos materiais
esportivos nas Unidades
Educacionais da Rede Estadual de
Educação do Estado de Goiás foi
realizada por região: Centro-Oeste,
Central, Norte, Entorno, Leste e Sul,
contemplando as 40 (quarenta)
Coordenações Regionais de
Educação do Estado de Goiás com
kits de materiais esportivos a serem
utilizados nas práticas diárias das
aulas de educação física, eventos
esportivos e projetos desportivos
educacionais para a mobilização da
iniciação esportiva, bem como
cooperar para o desenvolvimento
das potencialidades do estudante,
fornecendo meios para que ele
participe do esporte de forma ativa,
promovendo o protagonismo juvenil,
contribuindo para a sua formação
integral numa perspectiva de
transformação social.
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Os kits esportivos distribuídos nas
Unidades Educacionais da Rede
Estadual de Educação do Estado de
Goiás incluem peteca de badminton,
bolinha para tênis de mesa com
suporte, bola oficial de vôlei de praia,
bola oficial de basquete, bola oficial de
futsal, bola oficial de handebol,  bola de

voleibol e redes, bola oficial de futebol
de campo, jogo de xadrez oficial com
tabuleiro, bola de borracha para
iniciação esportiva, mesa de pebolim,
bambolê, jogo de dama tabuleiro e
maleta para futebol de botão.
Ressalta-se que é a primeira vez na
história do Estado de Goiás que todas
as Unidades Educacionais da Rede
Estadual de Educação receberam
materiais esportivos para executar
com excelência as aulas de Educação
Física, assim fomentando o Desporto
Escolar que é tão importante para a
construção de cidadãos
comprometidos e empenhados dentro
de uma sociedade com tantos
obstáculos. 
 E ainda não acabou. Estamos em
andamento para novas aquisições.

SELETIVA NACIONAL GYMNASÍADE
SEDUC E FGDE TRANSFORMANDO O ESPORTE ESCOLAR DE GOIÁS

Em uma parceria sem precedentes no
esporte escolar de Goiás, SEDUC e
FGDE fizeram esforço conjunto para
realizar o sonho de nossos atletas
escolares do estado de Goiás de
participar de um torneio brasileiro
seletivo para a competição mundial
que irá ocorrer de 14 a 22 de maio na
França.  Muitos foram os esforços da
SEDUC e das CRE’s envolvidas, dando 

todo suporte logístico à participação
dos atletas de sua região na seletiva
nacional. Tal esforço trouxe resultados
incríveis, pois possibilitou aos
participantes dos Jogos Escolares de
Goiás de 2021 comporem a delegação
goiana na seletiva nacional com mais
de 100 atletas, técnicos e gestores da
própria SEDUC que puderam dar o
amparo aos atletas nas competições.



Até o fechamento dessa edição, já haviam
sido realizadas as competições de
atletismo, judô, tênis de mesa e xadrez,
todas em Aracaju, onde conseguimos 16
medalhas e ainda tem mais, basquete 3x3
em maricá no Rio de Janeiro, voleibol de
praia em Rio Branco, no Acre, taekwondo
e wrestling em Macapá, no Amapá.

São os alunos-atletas de Goiás brilhando
por esse país afora. Que venham mais
medalhas, que mais sonhos se realizem e
que as oportunidades de desenvolvimento
pessoal possam continuar acontecendo
em nosso Estado.

ARTE CRIANDO SONHOS
CIRANDA DA ARTE EM NOVA PARCERIA   -  CIRANDA NO LYCEU 

O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da
Arte firmou uma parceria importante com
o CEPI Lyceu de Goiânia para a oferta de
oficinas nas áreas de Artes Visuais, Dança e
Música aos estudantes do Lyceu.
O Projeto já teve início no mês de março e
conta com oficina de Desenho artístico,
que é destinada aos estudantes iniciantes
e àqueles que já praticam desenho e
desejam completar seu conhecimento. As
aulas ficam por conta do professor José
Alecrim, todas as segundas-feiras.

Já a oficina de Música em Coro é voltada para a prática musical, por meio do canto coral,
utilizando a música popular e contemporânea como repertório e conhecimento em música.
As aulas acontecem todas as quartas-feiras, sob a responsabilidade das professoras Aline Folly
e Ângela Coelho. 
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Dança Contemporânea é a oficina
coordenada pelas professoras Cristiane
Santos e Edelweiss Vieira todas as
terças-feiras. Elas apresentam a
introdução aos estudos de dança
contemporânea a partir de exercícios e
vivências que aumentam a noção do
espaço, dinâmicas e peso. 
O CEPI LYCEU DE GOIÂNIA é uma das
instituições mais tradicionais de Goiás,
fundada em Goiânia em 1937. Desse
espaço, muitos jovens cheios de
expectativas viram florescer seus
sonhos a ponto de torná-los realidade.
Muitos deles apresentam hoje
representatividade nacional.  Desde o
início de seu funcionamento até os
dias de hoje, o Lyceu é simbolizado por
ser um espaço de discussão do
conhecimento, de estímulo à cultura e

ao esporte. Atualmente, de acordo
com os dados da Secretaria de
Educação, está entre uma das dez
melhores instituições escolares da
região metropolitana. Desde 2013
passou por uma reestruturação no
atendimento de sua clientela,
passando de escola de tempo regular
para escola de tempo integral,
reorganizando a matriz curricular, as
metodologias, etc.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
2ª EDIÇÃO
INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

O Curso de Educação Física Escolar – 2ª Edição,
acontece em parceria com o Centro de
Estudos, Pesquisa e Formação dos
Profissionais da Educação CEPFOR e a Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis -
PrE-UEG, na modalidade a distância (EaD) e
com a Carga Horária de 40h.
 Trata-se de um curso que, além de valorizar e
reconhecer a atuação do professor de
Educação física na rede Estadual de Ensino do
Estado de Goiás, visa à formação continuada
com temas que permitam analisar e
redimensionar as ações didáticas e
pedagógicas pertinentes à Educação Física
Escolar, proporcionando aos professores da
Rede Estadual de Educação de Goiás
fundamentos técnicos e pedagógicos que
possam facilitar e ampliar o conhecimento
para atuação dos mesmos com vistas a Base
Nacional Comum Curricular - BNCC e ao
Documento Curricular Ampliado de Goiás –
DCGO.

A realização das inscrições ocorrerá no período
de 01 a 29 de abril de 2022, através do link
abaixo. 

O curso terá duração do curso online: 30 de maio a 10 de julho de 2022.    -  https://forms.gle/H3cd1Ky3CyDj1P2Q9      
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Entre os dias 02 de fevereiro e 18 de março foram realizadas
as inscrições para os Jogos Estudantis do Estado de Goiás –
JEEG’s 2022. Nesta edição, foram inscritos mais de 21.000
estudantes das unidades escolares de todo o Estado de
Goiás. As Coordenações Regionais de Educação – CRE com
maiores inscritos foram as de Goiânia, Anápolis, Novo
Gama, Inhumas e Posse.
Os Jogos Estudantis possuem 5 fases – Escolar, Municipal,
Intermunicipal, Regional e Estadual. A fase Escolar, sob
responsabilidade da Unidade Escolar e acompanhamento
da CRE e SDEAE/GEDE, foi realizada no período que
antecedeu o fim das inscrições com o objetivo de selecionar
os estudantes/atletas das modalidades coletivas e
individuais que representarão a Unidade Escolar nos JEEG’s
2022. Ao finalizar a fase escolar, o representante da Unidade
Escolar acessou o Sistema de Inscrição dos JEEG’s e
realizou as inscrições dos seus estudantes/atletas e
professores/técnicos. Após a finalização das inscrições (no
dia 18/03), as Coordenações Regionais de Educação – CRE  

JOGOS
ESTUDANTIS 
INSCRIÇÕES, FASE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

 
DO ESTADO DE GOIÁS 2022

irão realizar no período de 21 de março a 08 de maio as
fases Municipal e Intermunicipal, em parceria com as
Prefeituras Municipais e Unidades Escolares e
acompanhamento da SDEAE/GEDE. Serão realizadas
nessas fases as modalidades coletivas e individuais que
atingiram o quantitativo suficiente de equipes e
estudantes/atletas. A equipe campeã de cada
categoria/gênero nas modalidades coletivas serão
classificadas para a fase Regional e os estudantes/atletas
campeões nas modalidades individuais (quantitativo de
cada modalidade conforme quadro de delegação do
Regulamento Geral) serão classificados para a fase
Estadual.
A fase Regional está marcada para ser realizada nos dias:
Regional Goiânia – 04 a 08/05; Regionais Formosa e Caldas
Novas – 26 a 29/05; e Regionais Rio Verde e Rubiataba – 09
a 12/06. A fase Estadual será realizada nos dias 24 a 28/06
(categoria Juvenil e Paralímpicas) e 17 a 21/08 (categoria
Infanto e Interculturais).
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CERIMÔNIA DE REFORMA
CIRANDA DA ARTE
A ESPERA ACABOU!

Após 12 anos de espera, o Centro de
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte realiza
o sonho de reformar sua sede, no prédio
no setor Leste Universitário, Rua 227-A.
Isso só foi possível porque o Governo de
Goiás e a Secretaria de Estado da
Educação, por meio da Superintendência
de Desporto Educacional, Arte e Educação
conseguiu agilizar os procedimentos
burocráticos e realizar os trâmites para
atender a essa necessidade, que há muito
tempo se arrastava. 

A cerimônia de início da reforma da
infraestrutura do Ciranda da Arte se
deu no dia 28/03, no pátio do Ciranda
da Arte e contou com a presença das
seguintes autoridades: Deputado
Estadual Virmondes Cruvinel, Selma
Bastos (Subsecretária de Governança
Educacional-Seduc), Enicleia Morais 

(Coordenadora Regional de Educação
de Goiânia - Seduc), Elaine Machado
(representante da SDEAE-Seduc), Luz
Marina (Gerente de Arte e Educação-
Seduc), Rebeca Vazquez (Diretora do
Ciranda da Arte) e os arquitetos e
técnicos representantes da
construtora.

6



Com mais de 700 inscritos, as vagas foram
ofertadas para docentes/pesquisadores pelo
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da
Arte/Seduc, nas áreas de Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro. A oportunidade foi para a
modalidade ENSINO A DISTÂNCIA, sendo
síncrono¹ e assíncrono². 1: Síncrono: cursos
que acontecem com hora marcada, uma vez
por semana; 2: Assíncrono: as atividades são
liberadas no início da semana.

CURSOS NAS 4 ÁREAS DE ARTE
AS INSCRIÇÕES FORAM ABERTAS PELO CIRANDA DA ARTE

foram classificadas direto para a fase
estadual. Após, foi apresentado o
organograma do Comitê Central
Organizador – CCO e as atribuições das
Coordenações e Assessorias que
constituem o CCO – Coord.
Administrativa, Operacional e de
Esportes. Participaram dessa formação,
aproximadamente, 80 representantes
do Comitê Organizador das 40
Coordenações Regionais de Educação –
CRE

Os cursos ofertados foram: Linguagens visuais e leitura imagética; A Dança e Seus Possíveis
Diálogos; O uso de podcast nas aulas de música; Oficina de Montagem de Cena. O início das
aulas se deu dia 07 de março, pela plataforma Moodle, hospedada no site do Ciranda da Arte.  

No dia 28 de março foi realizado o SDEAE
Virtual com as Coordenações Regionais
de Educação – CRE para a formação do
Comitê Organizador das fases Municipais
e Intermunicipais dos Jogos Estudantis
do Estado de Goiás – JEEG’s 2022.  Nessa
formação, inicialmente foi explicado para
os participantes sobre o calendário dos
JEEG’s 2022, repasse para as CREs,
parcerias para realização da fase e citou
as modalidades individuais e  provas que 

WORKSHOP COMITÊ ORGANIZADOR  FASE
MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL
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VISTORIA TÉCNICA E WORKSHOP 
CALDAS NOVAS/GO FASE REGIONAL
 

Nos dias 29 e 30 de março a equipe da
Gerência de Desporto da SDEAE,
composta pela Gerente Karla Medeiros
e pelas técnicas Alice Regina e Maria
Lúcia de Melo, foram até a cidade de
Caldas Novas/GO realizar vistoria
técnica e Workshop com o Comitê
Organizador para a fase Regional dos
Jogos Estudantis do Estado de Goiás –
JEEG’s 2022.   No primeiro dia (29) a
equipe visitou e conversou com os
diretores /representantes das unidades
escolares estaduais e privadas, além do
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Caldas Novas, que
servirão de alojamento para os
participantes, local para competição
(quadras), refeitório e CCO. 

No segundo dia (30) foi realizado no
CEPI Delcides Ferreira de Morais o
Workshop de formação do Comitê
Organizador para a fase regional.
Nesse Workshop foi apresentado o
Organograma do Comitê Central
Organizados dos JEEGs, explicando e
discutindo os pontos principais de
cada Coordenação (Administrativa,
Operacional e de Esportes) e
Assessoria. 

PROJETO 

O projeto Desporto Educa – “Gol de
mão” é executado no CEPMG Ariston
Gomes da Silva, jurisdicionado à CRE de
Iporá, pela professora Giselle Rosa
Ferreira. As modalidades desportivas do
projeto são Futsal e Handebol com carga 

horária de 14 aulas semanais, sendo 700
minutos de treinamento por semana
para 80 estudantes, distribuídos em 4
turmas de treinamento: Infanto
Masculino, Infanto Feminino, Juvenil
Masculino e Juvenil Feminino.

14 aulas semanais
700 minutos de treinamento 
80 estudantes 
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INSCRIÇÕES PARA O PROJETO 

ALTAS HABILIDADES ARTÍSTICAS
 

Por meio do Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte, a Seduc abriu inscrições
gratuitas para adolescentes e jovens com
idade entre 13 e 17 anos, com o intuito de
desenvolver suas habilidades em Música,
Teatro, Dança e Artes Visuais.
O certame ofereceu duas oportunidades:
um edital foi aberto para moradores de
Goiânia, na modalidade presencial, e outro
edital na modalidade a distância, para
estudantes das 40 CREs (Coordenações
Regionais de Educação) do Estado de
Goiás. 
Os estudantes passaram audições: no
processo seletivo online, a primeira etapa
foi efetuada pelas (CREs) e a segunda
etapa pelo Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte. E o presencial contou
com a análise dos professores do Ciranda
da Arte.

O projeto juvenil ‘Altas Habilidades
Artísticas Ciranda da Arte’ é constituído
por equipe multiprofissional e tem a
finalidade de promover o desenvolvimento
artístico dos estudantes da rede pública
estadual de ensino, com enfoque nas
áreas de Dança, Teatro, Coro Cênico
(teatro e música) e Artes Visuais (pintura e
desenho). O projeto também tem o
objetivo de contribuir para a promoção da
autonomia e das habilidades sociais e
emocionais dos alunos da rede estadual.

Entre aqui e saiba mais!
 https://cirandadaarte.com.br/altas-habilidades/
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No mês de fevereiro, crianças com idade
entre 9 e 12 anos puderam inscrever-se, de
forma gratuita, para fazer parte do Coral
Ciranda das Pequenas Vozes.
O certame ofereceu duas oportunidades:
um edital foi aberto para moradores de
Goiânia, na modalidade presencial, e outro
edital na modalidade a distância, para
estudantes das 40 CREs (Coordenações
Regionais de Educação) do Estado de Goiás.
O projeto é vinculado ao Centro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Arte, da Secretaria de
Estado da Educação de Goiás, e suas ações
são articuladas baseadas no conceito de
artes integradas proposto pelo Documento
Curricular do Ensino Fundamental de Goiás
(DCGO) ampliado. O objetivo do projeto é
promover o Canto Coral Infanto-Juvenil de
forma a oferecer uma prática educativa que
desperte nas crianças o gosto pela arte,

CORAL CIRANDA DAS PEQUENAS VOZES
INSCRIÇÕES PARA NOVATOS

desenvolva as habilidades cognitivas,
estimule a disciplina, a concentração e
o senso coletivo para a prática da
cidadania plena.
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Com o tema: "Reconhecendo nossas
goianidades", o Concurso-Cênico Literário
abriu inscrições, de forma online e gratuita,
entre os dias 03 e 13 de fevereiro de 2022.
 O Concurso é uma ação promovida pela
Secretaria de Estado da Educação de Goiás
por meio da Superintendência de Desporto
Educacional, Arte e Educação e da
Superintendência de Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
É um projeto interdisciplinar, em
consonância com os ideais formativos do
Século XXI, presentes na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e no Documento
Curricular para Goiás Ampliado (DCGO
Ampliado), para a Área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, nos
componentes curriculares de Língua
Portuguesa e de Arte/Teatro.

Tem por objetivo incentivar, identificar,
valorizar e dar visibilidade às produções
cênicas e literárias de estudantes do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental da Rede
Pública Estadual de Goiás, por meio do
fomento à cultura, em suas diversas
possibilidades de expressão.
 Propõe, aos participantes, experiências
para redescobrirem a forma de desenvolver
a linguagem oral, escrita e cênica com
sensibilidade e senso crítico, trazendo à
realidade emoções profundas e pessoais a
partir da pesquisa e estudo de obras
artísticas e obras literárias que valorizam a
diversidade cultural da comunidade local e
regional, culminando na produção de
contos e/ou cenas teatrais autorais com o
tema “Reconhecendo nossas goianidades”.



Aconteceu de 14 a 18/03 a V Semana Estadual
dos Contadores de Histórias, em Homenagem
Especial a Bariani Ortencio. O evento aconteceu
de forma híbrida: presencial e online. No
presencial, ocorreu o Lançamento do Concurso
de Redação Bariani Ortencio e Cursos e Sessões
de Histórias no Colégio Estadual Tiradentes, em
Souzalândia. Na modalidade online foram
realizadas Sessões de histórias com Contadores
de Histórias de Goiás, com transmissão ao vivo
pelo YouTube Webzine Ciranda da Arte.

V SEMANA ESTADUAL DOS CONTADORES
DE HISTÓRIAS

 No dia 16 de março, a Secretaria de Educação
do Estado de Goiás lançou o Concurso Literário
de Redação Bariani Ortencio, que já alcança sua
6ª edição, conforme Lei 18.733/2014. O concurso
é uma homenagem ao escritor e folclorista
Bariani Ortencio, paulista de nascimento e
goiano por opção, pela sua vida dedicada à
literatura.
 Como amante defensor da natureza e do meio
ambiente, do folclore e da cultura goiana, há
mais de cinquenta anos consolidando sua
temática regional, Bariani Ortencio vem se
dedicando e fazendo literatura por Goiás. E, com
maestria, o escritor encanta, conquista e ganha
leitores de todas as idades e classes sociais ao
narrar em seus livros: crônicas, causos,
crendices, magníficas e curiosas histórias da
sabedoria popular.
 O concurso é direcionado a estudantes do
Ensino Médio da Rede Estadual de Educação e
contará com duas modalidades contempladas
nesta edição - produção textual e produção
cênica. 

LANÇAMENTO

CONCURSO LITERÁRIO BARIANI ORTENCIO

11

Os estudantes poderão optar em escrever uma
redação ou apresentar uma performance de
contação de histórias. O projeto é uma
realização da SEDUC por meio das
Superintendências de Desporto Educacional,
Arte e Educação (SDEAE), e de Ensino Médio
(SUPEM), em parceria com a Secretaria de
Estado da Cultura (SECULT) e o Instituto
Cultural e Educacional Bariani Ortencio (ICEBO).
Saiba mais no site: www.cirandadaarte.com.br 

A transmissão foi realizada pelo YouTube Webzine Ciranda da Arte e contou
com a presença da Secretária de Educação, Fátima Gavioli.

http://www.cirandadaarte.com.br/


Empossado em janeiro de 2022, o novo Superintendente do
Desporto Educacional, Arte e Educação (SDEAE), Marco Antônio
Santos Maia, é extremamente preparado, competente e à altura do
cargo. Sua relação com o Desporto Educacional é uma paixão que
ele carrega desde muito jovem: “Minha relação com o Desporto
Educacional começou quando estudante; sempre me colocava à
disposição dos professores de educação física, assistindo-os nas
aulas, fazendo chamada, carregando as bolas, na organização dos
times, entre outras ações. Era o primeiro a chegar e o último a sair.
Assim foi meu ensino fundamental com o professor Carrijo, e ensino
médio com o professor Fenelon”, pontua Marco Maia.

História
Marco Maia se apresenta como pai carinhoso, esposo atencioso,
cristão, professor de Educação Física, apaixonado pelo esporte, pela
arte e pela educação. Nascido em Goiânia-GO, é filho de um
educador e uma jurista que nasceram em Porto Nacional-TO e
Posse-GO, respectivamente.
Para ele, revisitar essa história é nostálgico: “Reviver esse momento,
traz-me alegria e confirmação que fui um predestinado, ficando na
dúvida se fui eu que escolhi a educação física ou se foi ela que me
escolheu. Só sei que em 1988 tomei a decisão de abandonar o curso
de direito e me formar em educação física (1991). Amo a minha
profissão! Formar em educação física é meu maior feito!”, finaliza,
emocionado.

Experiências em Tocantins
 - “Durante minha formação atuei como professor de recreação,
professor de dança aeróbica, professor de natação, professor de
educação física na rede pública municipal de Goiânia e, neste
último, quando já formado, passei no concurso em 1992. No entanto,
nem deu tempo de cumprir meu estágio. Mediante convite para
lecionar na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS (1992-
1994), mudei-me para Porto Nacional-TO, onde assumi, também, a
coordenação de educação física do Colégio Objetivo. Já no ano
seguinte, abriu nova unidade em Palmas (1992-1996). Em Tocantins,
além das aulas, consegui desenvolver vários projetos esportivos para
o Governo do Estado, com participação efetiva na elaboração e
execução das ações governamentais, passeio ciclístico de
inauguração da rodovia Paraíso-Palmas, gincana recreativa
estadual, dentre outros.”

Perda, retorno a Goiânia e novas experiências
- “Repentinamente, tudo mudou. Outubro de 1996, ocorrera um
forte baque! Veio o falecimento de minha filha (Priscila), momento
que requereu uma reflexão e mudança de planos, fazendo-me
retornar ao Estado de Goiás. Período de novas experiências, foram 11
anos de Lyceu de Goiânia (Professor de Educação Física, Técnico de
Equipe de Voleibol e Futsal - 1997-2008), 10 anos de Goiás Esporte
Clube (Coordenador de Esporte Olímpico e Coordenador de
Marketing - 2005-2014), 08 anos na Agência Goiana de Esporte e
Lazer – AGEL/Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte -
SEDUCE (Técnico Administrativo - 2008-2012/2014-2018), 01 ano na 

ENTREVISTA COM O SUPERINTENDENTE
MARCO MAIA
COM AMPLA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO DESPORTO, MARCO MAIA ASSUME A SUPERINTENDÊNCIA DO
DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO DA SEDUC GOIÁS

Gestor assume o lugar de Ítalo Aguiar, que esteve à frente do órgão por cerca de um ano

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL (Técnico
Administrativo e Gerente do Proatleta - 2019), e atualmente lotado
na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (Técnico
Administrativo, Gerente de Desporto e Superintendente de
Desporto Educacional, Arte e Educação).” Para Marco Maia, a melhor
de todas essas vivências, a melhor é ser Professor Efetivo da Rede
Estadual de Ensino, onde atua desde 1997. Ele afirma: “Comecei
como professor de Educação Física, passando pela administração
pública, culminando na função que exerço hoje. Ressalto que a
experiência adquirida nesta trajetória, desde a sala de aula até a
gestão pública, rendeu-me condições de poder oferecer algo aos
professores e estudantes, compreendendo melhor suas
necessidades, seus anseios e suas dificuldades. Muito disso também
veio da experiência do desporto escolar, em que convivi com a
gestão esportiva desde 2007 na Federação Goiana de Desporto
Escolar e na Confederação Brasileira do Desporto Escolar,
participando de vários eventos nacionais e internacionais, ora em
planejamento, ora dirigindo, ora coordenando o desporto
educacional no Brasil e participando como organizador, como
dirigente, ou mesmo como Chefe de Delegação, na Colômbia, na
Itália, na França, em Portugal, em Malta, na República Tcheca, na
Turquia, na China, em Angola, entre vários outros, em missões
internacionais.”

Realização de sonhos na gestão
- “Nada é possível sem o interesse público, sem a percepção de
gestores. Nesse Governo do Estado de Goiás está sendo possível
colocar em prática as ações sonhadas por muitos anos; são as
construções de quadras nas unidades escolares, a aquisição de
material esportivo e equipamentos musicais, a padronização na
organização dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás e do Festival
de Arte Educativa de Goiás. Os estudantes agora ficam hospedados
em hotéis, com serviços de alimentação, transporte, seguros,
arbitragem, material gráfico, assim como uniformização dos
estudantes e passagens aéreas para as missões nacionais, algo que
é oferecido tanto para o desporto quanto para a arte. São novos
tempos, resgate de Goiás, da Educação, do Esporte, da Cultura aos
Estudantes.”
Marco reconhece a importância do legado deixado pelo
Superintendente que o antecedeu: “Esse legado começou na gestão
anterior, com Ítalo Aguiar, a quem, carinhosamente, chamo de
“Alquimista de Pessoas”, deixando-nos a missão de dar continuidade
a essas conquistas da SDEAE, juntamente com a gerente de arte
educação, Luz Marina; a gerente de projetos extracurriculares de
educação física, Silvana Taís; a gerente de desporto, Karla Medeiros;
da assessoria técnica, Elaine Silveira; da diretora do Ciranda da Arte,
Eliza Rebeca; de todos os colaboradores da superintendência,
articuladores do desporto e arte educação das Coordenações
Regionais de Educação, professores de arte e de educação física,
assessores e gestores; temos a responsabilidade de levar os projetos
adiante e dar sequência àqueles que não foram possíveis realizar no
ano passado devido à pandemia.”
O Superintendente finaliza: “Em 2022, todos da Secretaria de Estado
de Educação têm a responsabilidade de levar esses projetos adiante.
Todos somos Time Goiás!!!”
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03 e 04/05/2022 – Online
EFETIVAÇÃO Educação Física Escolar: O DCGO na Prática

09/05/2022 – Online
Aula Inaugural do Curso Educação Física Escolar – 2ª Edição

10/05/2022 – Online
Início do Curso Educação Física Escolar – 2ª Edição

17-20/05/2022
Congresso Estadual de Educação Física Escolar e Desporto
Educacional

23 a 25/05/2022 – Goiânia
EFETIVAÇÃO Desporto Educacional: Treinadores do Time Goiás
(Atletismo, Badminton, Futsal, Handebol Judô e Tênis de Mesa) 

23/05/2022
Online - Aula inaugural do Curso de educação física Escolar-2ª
Edição. 

04 a 08/05/2022 - Goiânia
Jogos Estudantis do Estado de Goias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos
– Fase Regional Goiânia.

26 a 29/05/2022 - Formosa e Morrinhos (Caldas Novas)
Jogos Estudantis do Estado de Goias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos
– Fase Regional

02 a 31/05/2022 – CREs
Festival Arte Educativo de Goiás – Fase Intermunicipal 

 Olimpíada de Humanidades - Início da 2ª Etapa
Trilha Cientifica no PNCV – IPEARTES

24 a 28/05/2022 – Alto Paraíso
Semana Mundial do Brincar – Aliança pela Infância

09/05/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

10/05/2022 - CRE Novo Gama
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

11/05/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Corderama"

18/05/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Corderama"

16/05/2022 – CRE Piranhas
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 3

17/05/2022 – CRE Jussara
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

14 a 22/05 
Gymnasiade U18 - 2022 Normandia França (2004-2005-2006)

10 e 11/05/2022 – Online
SDEAE Virtual CREs (Coordenadores Regionais, Assessores
Pedagógicos e Articuladores de Desporto Educacional e Arte
Educação)

A Definir – Online
SDEAE Virtual: WORKSHOP Jogos Estudantis de Goiás (Comitê
Organizador das CREs)

A Definir – Online
SDEAE Virtual: WORKSHOP Festival Arte Educativo de Goiás
(Comitê Organizador das CREs)

24/05/2022
Online - Início do Curso de Educação Física Escolar 2ª
Edição

19/05/2022 – Online
Ação Formativa do Artco: Processos criativos em Formação de
Arte.

19/05/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

23/05/2022 – CRE Iporá
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

24/05/2022 – Online
Live Arte na Educação Básica: Artes Visuais

24/05/2022 – Online
Live Arte na Educação Básica: Teatro

24/05/2022 – CRE Itapaci
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

25/05/2022 – CRE Formosa
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Pretura”

ABRIL

01 a 29/04/2022 – Início das Inscrições
Curso Educação Física Escolar – 2ª Edição

12 e 13/04/2022 – Online
EFETIVAÇÃO: Educação Física Escolar: A Luz da BNCC e
DCGO

19 e 20/04/2022 – Online
EFETIVAÇÃO Paradesporto Escolar: Os caminhos da Ação.

26 e 27/04/2022 – Online
EFETIVAÇÃO Desporto Educa: Orientação para quem faz

21/3 a 01/05/2022 – CREs/Municípios
Jogos Estudantis do Estado de Goiás 12 a 14 anos e 15 a 17
anos – Fase Escolar e Municipal/Intermunicipal 

01/04 a 08/05: Realizações das Fases Municipal e Intermunicipal
dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás

01/04/2022 – Online
Live da Formação do Concurso Literário Bariani Ortêncio para
Professores, Articuladores do Desporto Educacional e Arte
Educação e Supervisores do Ensino Médio. Início do Projeto com
os Estudantes

20 a 29/04/2022 – Inscrições
 FAEGO

12/04/2022 – Online
Live da Formação do Concurso Cênico Literário para
Professores, Articuladores do Desporto Educacional e Arte
Educação e Supervisores do Ensino Fundamental 

18 a 20/04/2022 – Goiânia
Formação Professores Projeto Arte Educa (Bandas e Fanfarras)

13/04/2022 – CRE Quirinópolis
Arte Educação no Currículo (Teatro: Espetáculo “Corderama"

18/04/2022 – CRE Aparecida de Goiânia
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

19/04/2022 – CRE Ceres
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

19/04/2022 – Goiânia 
Inauguração da Exposição Retratos Indígenas 

20/04/2022 – CRE Morrinhos
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Pretura”

25/04/2022 – CRE Pires do Rio
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

26/04/2022 – CRE Goiânia Arte Educação no Currículo (Música)
Concerto Didático 2

24/04 a 01/05
Campeonato Brasileiro Escolar de Voleibol- Foz do Iguaçu PR
(2004-2005-2006)

06/04 a 09/04
 Seletiva Nacional Gymnasiade - Macapá (Taekwondo) 

09/04 a 12/04
 Seletiva Nacional Gymnasiade - Macapá (Wrestling)
 
14/04 a 18/04 
Seletiva Nacional Gymnasiade - Maricá (Basquete 3x3)
 Seletiva Nacional Gymnasiade - Rio Branco (Vôlei de Praia)

01 a 30/04/2022 – Municípios
Vistoria Técnica do Festival Arte Educativo de Goiás

 05 a 07/04: Vistoria Técnica e Formação dos Jogos Estudantis
do Estado de Goiás- CRE Formosa

 18 e 19/04: Vistoria Técnica e Formação dos Jogos Estudantis
do Estado de Goias- CRE Rubiataba

 26 e 28/04: Vistoria Técnica e Formação dos Jogos Estudantis
do Estado de Goias-CRE Rio Verde

27/04/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Corderama"

28/4/2022 - Live Arte na Educação Básica - Retratos Indígenas

 

MAIO JUNHO

A Definir - Presencial
Circuito de Formação EFETIVAÇÃO Educação Física Escolar
na Prática

01/06 à 30/06/2022 - CREs Processo Seletivo Projetos
Desporto Educa 2022.02

02 a 05/06/2022 - Rio Verde e Rubiataba
Jogos Estudantis do Estado de Goias 12 a 14 anos e 15 a 17
anos – Fase Regional

13 e 14/06/2022 – Goiânia
Entrega de Documentação das Delegações (todas as CREs)
Jogos Estudantis do Estado de Goiás - Fase Estadual - 15 a
17 anos.

24 a 28/06/2022 – Goiânia
Jogos Estudantis do Estado de Goiás - Fase Estadual 15 a 17
anos (Juvenil)

01-07/06/2022 - Sarau ou Mostras da Finalização da Primeira
Etapa do Concurso Literário Bariani Ortêncio.

06 a 10/06/2022 – Online
Semana do Meio Ambiente IPEARTES

10-11/06/2022
FLIGOIAS - Festa Literária de Goiás

14/06/2022 FAEGO
Fase Intermuniciipal - 
Virtual

06/06/2022 – CRE Jataí
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

07/06/2022 – CRE Rubiataba
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

08-10/06/2022
Congresso Estadual Arte/Educação – Desafios e
Possibilidades Contemporâneas

08/06/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo
“Corderama"

15/06/2022 – Online
Vem que vou te contar uma história – Formação para
Contadores de História 

20/06/2022 – CRE Goiânia
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

28/06/2022 – Online
SDEAE Virtual com os Professores de Educação Física e
Projeto Desporto Educa das CREs

29/02/2022 – Online
SDEAE Virtual com os Professores de Arte e Projeto Arte
Educa das CREs

23/06/2022 – Online
Ensaio Aberto Estudantes de Altas Habilidades Artísticas.

27/06/2022 – CRE Itumbiara
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 1

28/06/2022 – Online
Live Arte na Educação Básica: Dança

28/06/2022 – Online
Live Arte na Educação Básica: Música

28/06/2022 – CRE Novo Gama
Arte Educação no Currículo (Música) Concerto Didático 2

29/06/2022 – CRE Uruaçu
Arte Educação no Currículo (Teatro): Espetáculo “Pretura”

A Definir - Presencial
Circuito de Formação Arte Educação na Prática
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Este calendário é parte integrante do calendário anual e  está sujeito a alteração.  
Para maiores informações entre em contato com a SDEAE  

sdeae@seduc.go.gov.br     ou     comunicacao.ciranda@seduc.go.gov.br
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