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A Secretaria de Educação do Estado de Sergipe lançou o Programa 

Educação Vocal no dia 15 de abril de 2008, através da Portaria 

0931/2008, considerado uma inovação em projetos como esse no 

Estado. A certificação Escola Amiga da Voz faz parte do Programa e 

foi instituída em 16 de abril de 2009, pela portaria de nº 1589/ 2009, 

assinada pelo secretário José Fernandes de Lima. A certificação é 

coordenada pelo Departamento de Recursos Humanos/ Rede 

QualiVida, com o objetivo de estimular nos educadores o auto 

cuidado vocal e comunicativo, por meio da promoção de um ambiente 

escolar saudável, elucidar dúvidas sobre o funcionamento do aparelho 

fonador, da comunicação,  vivenciar técnicas de aquecimento e 

desaquecimento vocal, comunicação corporal, gestos e expressões 

faciais, entender a interferência dos aspectos físicos e emocionais na 

voz e no corpo e, principalmente, o uso destes conhecimentos e 

vivências na gestão do trabalho, incluindo-os no Projeto Político 

Pedagógico da escola para promover melhoria na qualidade de vida 

do Educador e do ensino, atingindo assim, diretamente, a interação 

aluno-educador. O diferencial da Certificação Escola Amiga da Voz em 

Sergipe é que não se restringe a ações pontuais e sim longitudinais, 

pois realiza ações durante todo o ano. A certificação ocorre em 16 de 

abril – Dia da Voz, quando são apresentadas as três escolas que se 

destacaram durante o processo. A primeira ação realizada pelas 

quatorze escolas da Rede Estadual em nove cidades e mais a capital, 

Aracaju, foi assinar o Termo de Adesão e Comprometimento. A 

metodologia utilizada na certificação foi a interação fonoaudiólogo/ 

educador através de Oficinas de Voz, realizada na unidade escolar 

pré-agendada, abrangendo também escolas circunvizinhas da 



participante do processo. Assim sendo, em 2009, as Oficinas de Voz 

alcançaram 2.664 educadores. A Comissão de Julgamento composta 

por membros da ABLV, SBFa/Departamento de Voz e Departamentos 

da SEED indicou notas através de critérios pré-estabelecidos na 

Portaria nº. 1589/2009, valendo-se da quantidade de participantes 

nas Oficinas de Voz, adesão ao minuto de silêncio, atividades de 

autocuidado com a voz, a exemplo de retirada da sirene e 

substituição por estratégia que reduza ruído, limpeza das salas sem 

vassoura e utilização de quadro branco, reorientação da quantidade 

de alunos por sala de aula e melhoria da distribuição das carteiras, 

limpeza dos ventiladores e retirada do excesso de papéis, cartazes e 

livros que não foram utilizados nos últimos 12 meses. O evento de 

certificação aconteceu no dia 16 de abril de 2010, com uma grande 

solenidade. Julgou-se vencedora a EE Nossa Sra. da Piedade 

(Lagarto), o segundo lugar, a EE Senador Leite Neto e o terceiro 

lugar, empate das escolas EE Nestor Carvalho de Lima e EE Cesário 

Siqueira. O primeiro lugar recebeu um troféu e uma placa para ser 

afixada na entrada da unidade escolar e todos os educadores 

receberam garrafas plásticas para o consumo de água. Os segundos e 

terceiros lugares receberam placas alusivas à certificação e todas as 

escolas participantes foram agraciadas com certificado de 

participação.  
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