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Educação Pública de Sobral é apontada como 
referência em especial da Globo News

Sobral foi apontada como referência de 
educação pública de qualidade no Pro-
grama GloboNews Especial, exibido 

neste domingo (29). Entre os entrevistados 
da reportagem ‘A Base Nacional Comum e 
os novos currículos das escolas brasileiras’, o 
secretário de Educação do Município, Júlio 
Cesar da Costa, afirmou que “a proposta cur-
ricular não é a única ação que vai mover todo 
o processo de qualidade da educação, mas 
é uma das ações estruturantes para que isso 
possa dar certo”.

A vice-governadora do Ceará, Izolda 
Cela, que já foi secretária de Educação de 
Sobral, falou sobre a mudança no siste-
ma educacional do Município, iniciada em 
1997, que teve como uma das estratégias 
o ‘Programa Alfabetização na Idade Certa’ 
(PAIC). Centrado em cinco eixos fundamen-
tais (educação infantil, gestão pedagógica 
da alfabetização, literatura infantil e forma-
ção do leitor, gestão municipal de educação 
e avaliação externa), o PAIC visa garantir o 
sucesso da alfabetização de todas as crian-
ças matriculadas na rede pública de ensino 
até os 7 anos de idade.

Referência Nacional

Criado em Sobral, o PAIC foi ampliado 
para todo o Estado do Ceará, pelo então 

Governador Cid Gomes, em 2007, e foi repli-
cado em todo o Brasil pelo Governo Federal, 
com o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC).

Sobral hoje tem uma das melhores re-
des públicas de educação do País, com mé-
dia 7,8 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), indicador do Minis-
tério da Educação. O Município está entre os 
30 do Brasil que conseguiram, partindo do 
Ideb menor ou igual a 4,0, em 2005, chegar 
a 7,0 ou mais, na última avaliação. Desses, 
apenas Sobral é um Município de grande 
porte.

I Despertar Criativo e Hacker Day reúnem centenas de jovens da Região Norte

No último sábado (28), o Centro de Edu-
cação a Distância do Ceará (CED) foi palco 
do 1º Despertar Criativo e Hacker Day. A 
ação, realizada pela Prefeitura de Sobral, 
tem o objetivo de estimular o protagonis-

mo juvenil, potencializando as habilidades 
artísticas e tecnológicas explorando formas 
promissoras de empreender através da cria-
tividade. Ao todo, cerca de 200 jovens parti-
ciparam do evento.

Segundo o coordenador de Juventude, 
Igor Bezerra, a programação contou com 
13 oficinas nas áreas de tecnologia, siste-
mas, mídias digitais e empreendedorismo. 
“Ofertamos aos jovens presentes, cursos de 
Fotografia para Smartphone, Unity, Pixel Art, 
Desenho, Criação de Aplicativos, Modelagem 
3D, Construção de Páginas Web, Animação 
de Personagem, Design Móbile, Game Design 
para jogos digitais, Economia Criativa, e Jor-

nada do Herói”, afirmou.
O evento contou ainda com apresenta-

ções culturais dos grupos Capoeira Brasil, a 
Bullynagem e AKD, além de competições e 
sessões de cinema.

O 1º Despertar Criativo é uma realiza-
ção da Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE) e Coordenadoria da 
Juventude (Coojuv), Centro de Educação a 
Distância do Estado do Ceará (CED), do Ser-
viço de Apoio às Pequenas e Médias Empre-
sas do Ceará (Sebrae) e da Faculdade Lucia-
no Feijão.

Próximo domingo (6)
Prefeitura realiza casamento comunitário de 
20 casais do Residencial Jatobá I e II

No próximo domingo (6), a Prefeitura 
de Sobral estará realizando o sonho de 20 
casais moradores dos conjuntos habitacio-
nais Jatobá I e II. Será o segundo casamento 
comunitário realizado pelo Projeto ‘Famílias 
de Fato e de Direito’. O primeiro foi realizado 
em julho deste ano no Residencial Nova Cai-
çara. O projeto é uma realização da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral (Seds).

Nesta edição, 20 senhoras da sociedade 
sobralense foram convidadas para serem 
‘Madrinhas Solidárias’, colaborando com 
a realização do enlace matrimonial. “Essas 
mulheres já são engajadas em causas sociais 
e participam de projetos que levam felicidade 

e amor as famílias, por isso as chamamos”, ex-
plicou a titular da Seds, Valdízia Ribeiro.

Durante os últimos meses, os casais 
foram preparados para o grande dia pela 
equipe do Centro de Referência de Assistên-
cia Social Mimi Marinho (Cras). “Eles partici-
param de diversas palestras que abordaram 
temas como afetividade e renúncia, aspectos 
jurídicos do casamento civil e planejamento 
familiar e sobre educação financeira”, afirmou 
a coordenadora do Cras Mimi Marinho, Li-
vramento Albuquerque. O Projeto ‘Famílias 
de Fato e de Direito’ conta, ainda, com apoio 
da Secretaria de Urbanismo, Patrimônio His-
tórico e Meio Ambiente e com a parceria do 
Cartório Modesto de Carvalho.

Empreendedorismo
Prefeitura e Fejece reúnem Empresas Juniores Sobralenses

Realizado no último sábado (28), no 
Centro de Convenções, o ‘Encontro com o 
Movimento das Empresas Juniores Sobra-
lenses (MEJS)’ teve como finalidade promo-
ver orientação e fomento a formalização e 
reuniu representantes das seis empresas 
juniores existentes em Sobral.

Promovido pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE), em parceria 
com a Federação das Empresas Juniores do 
Ceará (Fejece), o encontro ofereceu, gratui-
tamente, aos participantes informações so-
bre procedimentos necessários à abertura e 
formalização de empresas, com redução da 
burocracia, maior agilidade, promoção do 
desenvolvimento econômico do Município, 

dentre outras. 
Na ocasião, a Fejece apresentou o qua-

dro de ações voltadas para 2016, além do 
processo necessário a filiação e atualização 
das empresas juniores de Sobral junto a Fe-
deração.

Até quinta (3) 
Últimos dias da campanha de 

vacinação contra Febre Aftosa

Nesta quinta-feira (3), encerra o prazo 
para a vacinação contra a Febre Aftosa 
das cerca de 39 mil cabeças de gado de 
Sobral, pertencentes a aproximadamente 
2800 produtores. A campanha da Secreta-
ria de Desenvolvimento Agrário do Ceará 
(SDA) é coordenada no Município pela Se-
cretaria da Agricultura e Pecuária (Seagri).

O produtor deve adquirir a vacina nas 
revendas veterinárias, aplicá-las no reba-
nho e depois apresentar duas cópias do 
cupom fiscal junto com documento que 
confirme o tamanho do seu rebanho nos 
pontos de declaração. A não vacinação 
ou não confirmação acarretará em mul-
ta e no impedimento da comercialização 
dos animais.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Oficinas, palestras e mini cursos 
marcam o 1º Congresso de 

Escolas Sobralenses de Tempo 
Integral

Com o intuito de promover a integra-
ção dos alunos das escolas sobralenses 
de tempo integral do Município, a Prefei-
tura de Sobral, através da Coordenadoria 
de Juventude (Coojuv) e da Secretaria da 
Educação (Seduc), realizaram, nos dias 
27 e 28 de novembro, o 1º Congresso de 
Escolas Sobralenses de Tempo Integral. 
O evento, realizado na Escola Sobralense 
de Tempo Integral Maria de Lourdes Vas-
concelos, em Aracatiaçu, reuniu cerca de 
400 alunos que participaram de oficinas, 
palestras e mini cursos.

“Este foi o nosso primeiro congresso di-
recionado para alunos das escolas Maria de 
Lourdes Vasconcelos e Maria Dorilene Arru-
da Aragão. O diferencial desse evento é que 
os próprios alunos realizaram as oficinas e 
compartilharam os mais diversos conheci-
mentos evidenciando o protagonismo juve-
nil dentro do ambiente escolar”, ressaltou o 
coordenador de Juve ntude do Município, 
Igor Bezerra.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


