
    

Termina no dia 10 de julho o prazo de inscrições para o Concurso Tempos de Escola  

Concurso de redação faz parte do Parceria Votorantim pela Educação, realizado pela Votorantim 

Metais e Instituto Votorantim 

  

Continuam abertas as inscrições para o concurso Tempos de Escola. Podem participar estudantes 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas 

de Niquelândia (GO). O concurso está na sexta edição e é uma iniciativa do Parceria Votorantim 

pela Educação (PVE), visa sensibilizar crianças e jovens sobre a importância da leitura e o valor da 

formação de leitores para o desenvolvimento pessoal. O prazo vai até o dia 10 de julho. As 

inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo blog: www.blogeducacao.org.br. Os interessados 

também podem buscar orientação para se inscreverem junto à coordenação das escolas.  

  

Para intensificar a divulgação do concurso, empregados da Unidade Niquelândia da Votorantim 

Metais, que atuam como mobilizadores do projeto Parceria Votorantim Pela Educação (PVE) 

realizaram no mês de maio uma blitz com a participação de jovens da Sociedade São Vicente de 

Paula (SSVP), diretores de escolas municipais, e membros da Secretaria Municipal de Educação. A 

ação, realizada no centro de Niquelândia, consistiu na entrega de folhetos para a comunidade com 

informações sobre o concurso e formas de inscrição.  

 

Os estudantes que quiserem participar da edição 2014 do Concurso Tempos de Escola devem 

conferir o regulamento e o tema para cada categoria na página do Blog Educação. Os alunos 

destaque de cada município na categoria Ensino Fundamental 1 receberão uma bicicleta, enquanto 

os vencedores das categorias Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio serão premiados com uma 

câmera digital. Neste ano, a premiação da categoria Educação para Jovens e Adultos será somente 

em âmbito nacional. O campeão receberá um notebook. Todos os ganhadores receberão diploma 

de participação e terão a redação publicada no Blog Educação. 

  

Em Niquelândia, o concurso é realizado desde 2009 e conta, atualmente, com a participação de 24 

escolas da rede pública. “Buscamos contribuir com as escolas para fazer os jovens se interessarem 

mais pela leitura e escrita, dois pontos fundamentais para uma boa formação educacional. Pelo 

retorno positivo que temos tido desde a primeira edição do concurso, cumprimos bem essa missão. 

Os mobilizadores locais do PVE estão novamente engajando os professores para que incentivem os 

alunos a se inscreverem e, por isso, acredito que a realização do Tempos de Escola em Niquelândia 

será mais uma vez um sucesso”, ressaltou o gerente-geral da Unidade Niquelândia da Votorantim 

Metais, José Maximino Ferron.  

http://www.blogeducacao.org.br/


    

  

Parceria Votorantim pela Educação (PVE) 

  

Criado em 2008, o Parceria Votorantim pela Educação é uma realização do Instituto Votorantim. 

Tem como proposta contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios nos quais a 

Votorantim atua, por meio da mobilização social das comunidades e da qualificação das práticas de 

gestão educacional. Os municípios contemplados em 2014 são: Anita Garibaldi (SC), Aracruz (ES), 

Capão Bonito (SP), Conceição da Barra (ES), Jaboatão dos Guararapes (PE), Niquelândia (GO), 

Paulista (PE), Candeias do Jamari (RO), Primavera (PA), Resende (RJ), Rio Branco do Sul (PR), São 

Félix (BA), Selvíria (MS), Três Marias (MG) e Vazante (MG). 

  

O 1º ciclo de atividades aconteceu no final do mês de março, com reuniões comandadas pela 

consultora Rute Souza para aprofundar os conhecimentos de profissionais da Secretaria de 

Educação. A ideia é estimular a reflexão sobre os desafios da gestão de uma rede pública na 

produção do Plano de Gestão para a Educação Municipal. 

  

Além da gestão educacional, o PVE contempla a gestão escolar. A abordagem, antes focada no 

apoio aos gestores das secretarias de Educação, conta com maior carga horária para os encontros 

presenciais e acompanhamento à distância para a elaboração de um plano de gestão educacional 

do município.  

  

Neste ano, o projeto passou a abranger também os diretores escolares e passa a ter um caráter de 

formação. O foco é a reflexão, estudos e a realização de diagnóstico sobre os espaços escolares 

destinados à maior convivência e integração entre alunos e educadores. A outra frente é a 

mobilização social, que tem o objetivo de chamar a comunidade a participar e contribuir para a 

concepção de uma cidade como um território educativo e a comunidade como educadora. Nessa 

frente, pessoas de vários segmentos planejam e desenvolvem ações que possam auxiliar no 

andamento do PVE e, consequentemente, na melhoria da educação do município. 

  

 

Sobre a Votorantim Metais  

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados 

empresariais da América Latina. A companhia possui dezessete unidades: onze no Brasil, quatro nos 

Estados Unidos, uma na China e uma no Peru. A Empresa é a maior fabricante de níquel eletrolítico 



    

da América Latina, líder no mercado brasileiro de alumínio e uma das cinco maiores produtoras de 

zinco do mundo. 

  

  
  
Informações para a imprensa: 

Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  

Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 

Rosana Terra – (62) 8207-5297 

  
  

 


