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Prova Brasil
Prefeitura de Sobral prepara alunos da rede municipal 

para avaliações

Os alunos da Rede Pública de Sobral 
se preparam para as avaliações na-
cional, estadual e municipal. Para 

falar da importância da Prova Brasil, o secre-
tário da educação, Júlio Cesar da Costa, está 
realizando uma série de reuniões com os 
pais dos alunos, diretores, coordenadores e 
professores com orientações sobre o dia da 
prova e como apoiar os estudantes.

A Prova Brasil será aplicada para 4.395 
alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamen-
tal de Sobral, de 10 a 17 de novembro. Com 
questões de Língua Portuguesa e de Mate-
mática, a Prova Brasil será aplicada em to-
dos os municípios brasileiros e compõe o 
cálculo do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 2015.

Com base nos resultados do Ideb 2013, 
Sobral possui uma das melhores redes mu-
nicipais de ensino do Brasil, com nota 7,8, 
nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Criado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), do Ministério da Educação, em 2007, 
o Ideb avalia, a cada dois anos, a aprendiza-
gem dos alunos da escola pública.

Avaliação Externa

Dentro da estratégia de qualificação do 
seu sistema de ensino, o Município também 
realiza sua própria avaliação semestral-
mente. Na terça-feira (3), a Coordenadoria 
de Avaliação Externa da Secretaria da Edu-

cação do Município iniciou a aplicação das 
provas com 130 avaliadores para 24.220 
alunos do infantil V ao 9º ano do ensino 
fundamental da Rede Pública, que realizam 
provas de leitura oral, língua portuguesa e 
matemática.

III Semana Municipal do Adolescente promove debate, cultura e lazer

A fim de chamar atenção para as pautas 
dos adolescentes nas políticas públicas mu-
nicipais foi promovida, de 26 a 30 de outu-
bro, a III Semana Municipal do Adolescente, 
que contou com diversas atividades como 
palestras sobre a saúde do adolescente, ofi-
cinas de dança, de culinária e de orientação 
sexual, festa have, atividades físicas, dentre 
outras.

Como culminância da programação foi 
realizado o seminário ‘Ser Adolescente’, or-
ganizado pelos próprios jovens, no qual 
“eles tiveram a oportunidade de debater so-
bre temas relacionados aos direitos na ado-
lescência, bullyng, trabalho infantil, homo-
fobia; drogas ilícitas e lícitas, letalidade da 
adolescência e redução da maioridade penal; 
sexualidade, DST, Aids e gravidez na adoles-
cência”, explicou a articuladora municipal 
do Selo Unicef, Carmem Soares.

O vice-prefeito Carlos Hilton Soares des-
tacou a importância do protagonismo dos 
jovens nas políticas públicas. “A participação 
de todos vocês neste encontro é de extrema 
importância, uma vez que aqui está sendo 
colocado em pauta os direitos, a voz e tantas 
outras questões que envolvem o anseio da ju-
ventude sobralense, uma das prioridades des-

ta gestão, visto que representa cerca de 40% 
da população sobralense”, destacou.

A III Semana Municipal do Adolescen-
te foi realizada pela Prefeitura de Sobral, 
através das Secretarias da Educação, Saú-
de, Esporte, Cultura e do Turismo, Desen-
volvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza e Coordenadoria de Juventude. A 
ação contou ainda com a parceria do Selo 
Unicef, Instituto Teias da Juventude, Con-
selho Municipal dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes, Sociedade de Apoio a Família 
Sobralense e Núcleo de Cidadania dos Ado-
lescentes (NUCA). Também participaram do 
Seminário, o coordenador de Juventude, 
Igor Bezerra; e o secretário adjunto da Sáu-
de, Zezé Leal.

Prefeitura e CDL de 
Sobral lançam Campanha 

Promocional de Natal nesta 
quinta-feira (5)

Com o tema ‘Ser Noel dá Sorte’ a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Sobral 
(CDL), em parceria com a Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), lança nesta quinta-feira (5), às 
19h, no auditório da CDL de Sobral, a 
Campanha de Natal 2015.

Segundo a titular da STDE, Daniela 
Costa, “a campanha além de alavancar e 
fortalecer as vendas de final de ano, uma 
vez que o aumento das vendas, durante 
este período, gira em torno de 30 a 35%, 
busca abranger e beneficiar o comércio 
de toda a Região Norte”.

Nesta edição, a campanha, que é 
uma realização da CDL, realizará o sor-
teio de prêmios como carro, geladeira, 
bicicleta, cama box e ventilador. Serão 
distribuídos, ainda, 500 mil cupons pro-
mocionais para os consumidores que 
comprarem nas lojas participantes da 
campanha.

Estudantes da rede pública realizam aula de campo 
na reserva ambiental ‘Pedra da Andorinha’

Como forma de disseminar o trabalho 
realizado pelo Refúgio de Vida Silvestre ‘Pe-
dra da Andorinha’, na tarde do último sába-
do (31), a Unidade de Conservação recebeu 
a visita técnica de alunos da Escola São Fran-
cisco de Assis (ESFA), localizada na sede do 
Município. A aula de campo, que faz parte 
do Projeto ‘Grito pela Vida’, teve o objetivo 
de apresentar aos estudantes a diversidade 
da fauna e flora da região.

“É sempre um prazer receber alunos na Pe-
dra da Andorinha, sobretudo os mais jovens, 
pois desde cedo eles estão aprendendo qual 
a importância da sustentabilidade na nossa 
cidade e como é rica a nossa variedade de 
fauna e flora”, ressaltou o gestor da reserva, 
Francisco Ávila.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral oferece atividades físicas 
na Margem Esquerda

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria do Esporte, está ofertando gratuita-
mente aos moradores da Margem Esquerda 
atividades físicas - aeróbica e ginástica loca-
lizada. A atividade, que integra o Programa 
Agita Sobral, tem o objetivo de diminuir o 
percentual de gordura corporal, ajudar na 
prevenção de problemas no sistema cardio-
vascular e cardiorrespiratório e aumentar a 
capacidade física dos participantes.

O Agita Sobral atende atualmente mais 
de 3 mil pessoas e, de acordo com a gerente 
da ação, Tereza Cristina Mendes Carneiro, “o 
foco é incentivar a prática da atividade física, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida da população sobralense”.

Confira os horários e locais das ati-
vidades no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br).

Caminhão do Peixe 
atende população de dois 

bairros esta semana

Nesta quinta-feira (5) e sexta-feira 
(6), os moradores dos bairros Sumaré 
e Alto do Cristo receberão o Caminhão 
do Peixe, sempre a partir das 7h. Eles 
poderão comprar filé, linguiça e bolinha 
de peixe por valores mais acessíveis. O 
equipamento atenderá os moradores 
até às 13h, ou até acabar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de 
Sobral e coordenado pela Secretaria 
da Agricultura e Pecuária, o Projeto Ca-
minhão do Peixe conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura e be-
neficia os produtores, incrementando o 
comércio do pescado no Município.


