
Barbalha recebe premiação inédita na 
educação 

O município barbalhense é o único do Cariri que se destacou com maior 
pontuação na avaliação dos alunos: 

À avaliação externa do Estado do Ceará – SPAECE - ALFA (Sistema Permanente 
de Avaliação do Estado do Ceará – Alfabetização), foi realizada em novembro de 2009 nas 
turmas do Segundo Ano. Dos municípios assistidos pela CREDE 19 (incluindo Barbalha, 
Caririaçu, Jardim, Farias Brito, Grangeiro e Juazeiro do Norte), Barbalha foi à única cidade 
que se destacou com maior pontuação na avaliação dos alunos, obtendo assim uma 
premiação inédita: ESCOLA NOTA DEZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município barbalhense teve duas escolas premiadas no SPAECE ALFA, que 
foram: Escola Raimundo Sebastião Sampaio, localizada no Parque Venha Ver, que tem 
como Diretora a Sra. Ana Paula dos Santos Ferreira e o Coordenador Pedagógico Jorge 
Ney Coelho Filho. A Alacoque Bezerra de Figueiredo, no Alto da Alegria, no bairro Alto da 
Alegria que tinha como Diretora Maria das Graças Sampaio Alexandre e Coordenadores 
Pedro Rodrigues Neto e Fernando Antônio do Nascimento. Este último é o atual diretor da 
escola. Vale salientar que estas foram as duas únicas escolas premiadas na CREDE 19. 

 



No próximo dia 14 deste mês, uma comissão da Secretaria de Educação irá a 
Fortaleza receber essa premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns as professoras: Ângela Maria Fortunato, Joana Célia Pereira Celestino e 
Maria Ilania Granjeiro, à equipe da Secretaria de Educação, a professora Lígia Maria 
Honorato (Gerente do PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa em 2009), aos 
coordenadores e diretores, aos alunos e pais de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Nós ficamos muito felizes com esse resultado, com essa premiação que nos deixa ainda 
com uma responsabilidade maior, porque neste ano de 2010, nós não queremos ter 
apenas somente duas, nós queremos ter mais escolas premiadas em Barbalha. Porque o 
mérito é da comunidade escolar, do professor, coordenador, diretor e do próprio aluno. A 
Secretaria, apenas dá o incentivo, o apoio e nós queremos dedicar este prêmio, essa 
conquista aos nossos professores”, disse a secretária de Educação Maria Betilde 
Sampaio. 

Fonte: Site da Rádio Cetama de Barbalha – WWW.radiocetama.com.br 

Sindmub  

É importante que se saiba que é a terceira vez que Barbalha se destaca em 
avaliações externas. Em 2006 foi referência nacional com a EEF Maria Alacoque Bezerra 
quando apresentou um IDEB de 4,5 média bastante superior à média nacional 3,2. 
Ocupou nesta época o 17º no Rank nacional. Tinha em sua Direção Maria Ribamar 
(Mazza) e como Coordenadora Pedagógica Maria Jacqueline Filgueira, Francisca Ponte 
(Kinha) e Rosina Quesado. Em 2007 Barbalha foi o primeiro lugar na CREDE 19 na 
avaliação do SPAECE. Como forma de incentivo o Prefeito MUnicipal Rommel Feijó criou 
uma Lei Nº 1.717/2007 que instituiu o Prêmio Escola Destaque para premiar com uma 
folha de pagamento , tipo um 14º salário, para a escola que mostrasse o melhor resultado.  

A EEF Maria Alacoque Bezerra recebeu apenas uma vez ainda em 2007 porém já 
é a quarta vez que fica em primeiro lugar: Duas no IDEB com médias 4,5 e 4,6, ambas 
superior a nacional, e duas no SPAECE. Acumulando três folhas que deveriam ser pagas 
em 2008, 2009 e agora 2010. A EEF Raul Coelho der Alencar também atingiu em 2008 
média no IDEB de 4,6 superior a média nacional de 4,2. Também não recebeu a 
premiação. A EEF Raimundo Sebastião pela segunda vez se destaca no Spaece Alfa. Na 
primeira vez tinha como Coordenadora pedagógica a Pedagoga Giulliane Filgueira e nesta 
segunda, Jorge Ney Coelho Filho. Também não recebeu a premiação. Que não sejam só 
duas escolas como almeja a Secretária de Educação Maria Betilde Sampaio Correia, mas 
todas as outras escolas, Para que tenhamos um alto índice da qualidade na educação 
pública municipal. Professores, Diretores, Coodenadores, Pais, alunos estão fazendo sua 
parte FALTA AGORA A ADMINISTRAÇÃO FAZER A SUA: CUMPRIR A LEI E PAGAR OS 
PRÊMIOS A QUEM DE DIREITO.  

 

 



Parabenizamos a todos, comunidade escolar e local, pela brilhante conquista. 
E aqui nossa reivindicação: 

1. Que sejam conferidos Certificados Selo Qualidade em Educação pela 
municipalidade; 

2.  
Que seja pago a premiação das escolas. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

SINDMUB 


